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„Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. “ 

Korintským 12,9 

 

Milí přátelé, 

předkládáme Vám zprávu o činnosti našeho střediska v událostech i v číslech 

za uplynulý rok 2013.  

V únoru ukončila své pracovní angažmá zakládající ředitelka Eva Grollová, přičemž 

středisko zanechala v nejlepším možném stavu, a to včetně finančního zajištění klíčového 

programu práce s oběťmi obchodu s lidmi. Eva Grollová obohacovala práci ve středisku nejen 

svou velikou životní zkušeností a kompetentností, ale také laskavostí a skromností, která 

provázela její více než dvě desítky let trvající působení v Diakonii ČCE.  

Řízení střediska se poté po několika neúspěšných výběrových řízeních ujal ředitel 

Diakonie David Šourek. I on v uplynulém roce završil svoje angažmá v Diakonii, kterou 

opustil proměněnou; silnější a viditelnější ve vnějším světě.  

Na podzim jsem potom směl vstoupit do střediska já coby zástupce ředitele 

a na sklonku roku jsem se potom rozhodl pro působení ve středisku na plný úvazek, což 

posléze podpořila i Správní rada Diakonie.  

Do střediska jsem přišel po osmileté zkušenosti z diakonického střediska v Krabčicích. 

Středisko, v němž v současnosti působím, je svou velikostí a ekonomickou silou mnohem 

menší a křehčí. Jeho bohatství totiž spočívá v lidech, kteří zde pracují.  

Apoštol Pavel hovoří v epištole Korintským o ostnu, který ho sráží, aby 

se nepovyšoval. Také mezi námi a v naší práci bylo, je a bude mnoho takových ostnů, a přece 

je smíme překonávat díky Boží milosti. A tak se často v naší lidské slabosti projeví síla, když 

skrze nás jedná Pán Bůh, a my jsme pak ku pomoci těm, kteří jsou nám svěřeni. Totiž našim 

klientům. 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří na nás pamatují svými dary, laskavým slovem 

či v modlitbách. 

 

 

 

V Praze 17. června 2014        David Michal 

                         ředitel 
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PORADNA LIFETOOL 

Vedoucí programu: Bc. Tereza Pleskotová 

Autor textu: Bc. Rostislav Jakoubek, Foto: archiv Lifetool Praha 

Poradna Lifetool poskytuje odborné poradenství v oblasti komunikace a rozvoje dalších 

schopností a dovedností s použitím nových technologií. Je určena dětem, dospělým 

i seniorům, kteří kvůli svému postižení nebo 

chronickému onemocnění ztratili částečně 

či zcela možnost komunikovat, případně přišli 

o jiné dovednosti.  

Tato služba je jak ambulantní, tak terénní, neboť 

kromě poskytování odborného poradenství v 

poradně Lifetool mohou pracovnice poradny v 

případě potřeby jezdit za klienty do jejich 

domovů. Na místě potom provádí základní 

šetření, tak aby mohly vhodně nastavit další 

způsob odborného poradenství, popřípadě učí 

uživatele dané služby a jejich rodinné příslušníky 

zacházet již s konkrétními pomůckami. 

Noví uživatelé jsou přijímáni pouze na základě svého svobodného rozhodnutí, 

případně rozhodnutí jejich zákonných zástupců. Při dlouhodobé spolupráci pracovníci 

Lifetoolu pravidelně zjišťují, čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout, a tento 

osobní cíl je průběžně vyhodnocován v rámci individuálního plánu. 

 

Metody práce 

Pracovníci poradny Lifetool pracují buď individuálně se samotnými uživateli, nebo s jejich 

rodinami. Krátkodobá spolupráce spočívá ve zprostředkování informací o možnostech 

bezbariérového přístupu k počítači a o metodách alternativní podporované komunikace. 

Při dlouhodobé spolupráci je kladen důraz na zakázku konkrétního uživatele, jsou 

rozvíjeny jeho stávající schopnosti a dovednosti tak, aby prostřednictvím získaných informací 

dosáhl lepších podmínek pro integraci ve společnosti a aby se mu dostalo podpory v jeho 

samostatnosti. 

Poradenská činnost směrem k profesionálům a rodinným příslušníkům zvyšuje 

všeobecné povědomí o možnostech použití techniky a jejích prostředcích pro lidi 

s postižením. 

 

Foto: Lifetool Linz 
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Úhrada za služby 

Služba je bezplatná. 

 

Prostory, materiální a technické vybavení 

Služba je poskytována v prostorách, které Diakonii ČCE smluvně pronajalo středisko 

Diakonie ČCE Zvonek v Praze 4, Šípková ul. 1838. Vstup do budovy je samostatný 

a bezbariérový. K dispozici jsou dvě místnosti, hygienické zázemí a chodba, přičemž celková 

rozloha plochy činí 83,6 m
2
. Personál má k dispozici zázemí, které sdílí se zaměstnanci 

střediska (sprcha, toaleta, kuchyňka; celkem 18 m
2
). Poradna je vybavena počítačovými 

přístroji a dalšími technologiemi, které umožňují tuto službu poskytovat již od 1. ledna 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Počty klientů 

Za rok 2013 měla poradna Lifetool 27 klientů. 

 

Odborná sociální poradna Lifetool – aktivity 2013 

V dubnu 2013 v poradně proběhla revitalizace služebních PC a byl vytvořen systém 

zálohování dat. V srpnu a září potom došlo k aktualizaci informací v registru MPSV. V říjnu 

byly vytištěny nové infomační letáky – oboustranné karty, celkem v počtu 3000 ks (tiskárna 

TOMOS). 

V roce 2013 byla v poradně zaměstnána jedna osoba na 0,5 úvazku. Poradna Lifetool 

poskytla informace celkem 24 klientům a zapůjčila dohromady 16 pomůcek na různě dlouhou 

dobu. Zároveň uspořádala školení a konzultace pro čtyři speciální mateřské školky a základní 

školy, kde poskytovala informace z oblasti alternativní komunikace. Poradna rovněž pořádala 
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pravidelné počítačové kroužky pro děti z Diakonie Zvonek a zúčastnila se společné 

prezentace ve spolupráci s KC Motýlek v rámci akce Puzzlemánie. 

Tento rok také poradna Lifetool hostila manžele Pageovy z USA, z jejichž štědrého 

daru mohla být poradna vybavena dvěma iPady a dvěma tablety Samsung.  

Poradna se tak mohla zaměřit na využívání těchto nových technologií, které jsou 

skvělou asistivní pomůckou v alternativní komunikaci. O tom se přesvědčili i ve speciální 

MŠ Štíbrova, kde Lifetool pořádal speciální školení o tabletech.  

Ke konci roku byla podána žádost o grant Dar s velkým D (20 000 Kč) na vybavení 

odborné sociální poradny Lifetool. Bylo zakoupeno příslušenství a aplikace k tabletům.  

Za rok 2013 proběhlo celkem 11 akcí, které zahrnovaly školení, prezentace 

a workshopy.  

 

Personální změny 

V srpnu 2012 do střediska nastoupila T. Pleskotová jako sociální pracovník na poloviční 

úvazek; od prosince pak vystřídala odcházející A. Moravcovou na pozici vedoucího 

sociálního pracovníka, stále na poloviční pracovní úvazek 20 h/t. 
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STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ (SZP) 

Vedoucí: Mgr. Jana Červeňáková 

Autorka textu: Mgr. Jana Červeňáková, Foto: archiv SZP 

Hlavní náplní střediska je pastorační péče a sociální služby pro zrakově postižené (ZP). 

Základní myšlenkou vzniku SZP byla snaha rozšířit možnosti získávání informací pro lidi 

se ZP především v oblasti křesťanství a nabídku společných aktivit lidí se ZP a jejich přátel. 

Služby střediska jsou určeny všem zájemcům, kteří mají problémy s četbou běžného 

černobílého tisku.  

 Činnost střediska se začala formovat pod znovuobnovující se Diakonií v polovině roku 

1989 a navazovala na to, co se v letech předešlých dělalo neveřejně a tzv. na koleni. Jako 

samostatný subjekt existovalo středisko v letech 1993–2010, od 1. ledna 2011 se potom stalo 

součástí Střediska celostátních programů a služeb.  

 Počátkem roku 2013 si tedy Středisko pro zrakově postižené s vděčností připomnělo 

dvacet let svojí oficiální existence. I v uvedeném roce poskytovalo všechny nabízené služby 

pravidelně a v plném rozsahu.  

 Novinkou se stala možnost samostatného stahování zvukového časopisu z webových 

stránek střediska. Do budoucna se počítá s rozšířením této možnosti i na periodika a knižní 

tituly.  

 Také jsme se zaměřili na intenzivnější rozšiřování fondu zvukové knihovny, což 

se nám částečně podařilo – bylo nahráno více titulů než v roce předešlém.  

 Poměrně velký zájem byl o letní pobyty, kterých se zúčastnili i někteří noví zájemci. 

 Při poskytování veškerých služeb máme snahu vycházet z individuálních potřeb 

a přání jednotlivých uživatelů.  

 

CO STŘEDISKO NABÍZÍ 

Zvuková knihovna 

Na kazetách nebo ve formátu MP3 (pro zájemce také možnost 

samostatného stahování): 

 křesťanský zvukový časopis Slyšíš? – Slyším! obsahuje 

výběr článků z křesťanských periodik proložený 

hudbou. Plní též funkci zpravodaje Střediska. Vychází 

10× ročně; 
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 Manu, biblické čtení na každý den. Vychází 1× měsíčně; 
 

 Český bratr, evangelický měsíčník; 
 

 Slovo a život – časopis Evangelické církve metodistické. Vychází čtvrtletně. 

Dále se jedná o křesťanskou beletrii i teologické tituly, poezii, přednášky a hudební nahrávky; 

celkem téměř 500 titulů. 

 

Braillská knihovna 

Zajišťuje tisk periodik v bodovém písmu: 

 čtvrtletně vychází Společné čtení na každý den; 
 

 6× ročně vychází dětský křesťanský časopis Kroky. 

Postupně jsou připravovány i jednotlivé biblické knihy (v ekumenickém překladu). 

 

Elektronická (digitální) knihovna 

Křesťanská periodika a některé knižní tituly jsou připravovány a rozesílány zájemcům též 

v elektronické (digitální) podobě – prozatím téměř výhradně e-mailem. 

 

Tisk ve zvětšeném písmu 

 Společné čtení na každý den – krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské.  

Tento tisk využívají především starší členové různých církevních denominací. 

 

Setkávání zrakově postižených 

 Víkendová setkání se konají jednou za půl roku na různých místech republiky, 

ve sborech různých denominací; mají duchovní, vzdělávací i kulturní charakter.  

V roce 2013 se setkání konala ve sborech Českobratrské církve evangelické na Praze 10 – 

Strašnicích a v Brně I.  

 Tzv. Odpoledne u Klimenta jsou klubová setkávání pro menší skupinku zájemců 

z Prahy a blízkého okolí. V tomto roce jsme se zamýšleli nad různými tématy, která 

byla zpracována v TV programu Základy.  

 

 Letní týdenní rekreační pobyty s duchovním programem se opět konaly na chalupě 

Veselka na Šumavě, a to v červencovém i srpnovém termínu. O tyto pobyty je mezi 

ZP stále zájem.   
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ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 

Celkem uživatelů služeb.……………………………………………..…….…………….…208 

z toho jednorázových………………………………………………………………………...46 

 

Zvuková knihovna: 

Zvukový časopis 10× ročně        123 odběratelů       1034 zásilek + 13 stažení 

Mana   12× ročně          37 odběratelů         398 zásilek 

Český bratr  12× ročně          18 odběratelů         153 zásilek 

Slovo a život    3× ročně            8 odběratel           27 zásilek 

Zvukové knihy          (13  nových titulů)    66 odběratelů            496 zásilek 

 

Braillská knihovna: 

Společné čtení             4× ročně          21 odběratelů           81 zásilek  

Kroky                         6× ročně          10 odběratelů           56 zásilek 

Knižní tituly            (0 nových titulů)         5 odběratelů             7 zásilek 

Výpůjčky knih                                   2  odběratelé             4 zásilky    

 

Zvětšené písmo: 

Společné čtení                                 36 odběratelů 
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Elektronická  knihovna: 

Časopisy               11 titulů        27 odběratelů           214 zásilek  

Knižní tituly              (8 nových titulů)     9 odběratelů        18 zásilek  

Společné čtení                                   7 odběratelů 

Evangelický kalendář                       9 odběratelů 

 

Setkání: 

Víkendová:                2× –   celkem  42 účastníků (z toho 25 ZP) 

Odpolední:                7× –    průměr    4 účastníci 

Týdenní pobyty:            2× –    celkem  34 účastníků (z toho 17 ZP) 

 

Kromě výše uvedeného byla uskutečněna řada dalších kontaktů (e-maily, telefony, dopisy, 

návštěvy). 

 

 

Personální zajištění 

 vedoucí služby a sociální pracovnice (0,75) 
 

 pracovník v sociálních službách a operátor informačních a komunikačních technologií 

(0,2 + 0,6) 
 

 ředitel střediska (0,2) 
 

 administrativní pracovnice (0,1) 

Na přípravě a poskytování služeb se podíleli též externí spolupracovníci (načitatelé pro 

zvukovou knihovnu) a dobrovolní spolupracovníci (zvuková knihovna, setkávání, zajišťování 

podkladů pro elektronickou knihovnu). 

 

Finanční zajištění 

 dotace: MPSV a MHMP  
 

 grant: MČ Praha 8 
 

 dary: sbor BJB, město Jílové u Děčína a jednotlivci 
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PROGRAM PRÁCE S MIGRANTY 

Vedoucí: Alena Fendrychová 

Autorka textu: Alena Fendrychová 

Rovněž v loňském roce jsme se setkávali s migranty a snažili se jim pomoci s integrací 

do české společnosti a obstát v situacích, které jsou pro cizince mnohdy obtížnější kvůli 

nejrůznějším bariérám, ať již jazykovým, nebo společenským. Pro tuto práci dlouhodobě 

jen obtížně sháníme finanční prostředky. Spolupracujeme totiž s lidmi z různých cílových 

skupin a pracujeme s nimi často dlouhodobě, tudíž pro takový program nemůžeme žádat 

o financování z fondů ministerstev či z evropských dotací. Od loňského roku se podařilo 

částečně tuto práci začlenit do projektu Ne násilí. Mezi cizinci, se kterými spolupracujeme, 

se totiž objevují také ti, kteří jsou v České republice vykořisťováni na trhu práce. Nezměnil se 

však princip práce, při níž se často obracíme na dobrovolníky z našich sborů. Vedle žádostí 

o materiální pomoc sháníme pro migranty například ubytování či práci a hledáme 

dobrovolníky na doučování češtiny nebo jen na obyčejné „sousedské“ setkávání. V případě 

zájmu organizujeme ve sborech debaty a přednášky související s problematikou migrace. 

Tři oblasti práce s migranty 

1) Projekt Buď sousedem 

Projekt Buď sousedem si klade za cíl seznamovat cizince žijící v ČR, kteří o to mají zájem, 

s jejich českými sousedy. Koordinátorka projektu je k dispozici oběma stranám, ať již se 

jedná o potřebné informace a řešení případných nedorozumění, či koordinaci možné pomoci 

ze strany evangelických sborů. 

Loni jsme takto pokračovali ve spolupráci se sbory v Liberci, Mladé Boleslavi, 

Českém Brodě a dále jsme spolupracovali se sbory, kde žijí barmští uprchlíci (např. Nové 

Město, Boskovice). Organizovali jsme také setkání s nově nastěhovanými Barmánci 

v Havlíčkově Brodu. 

Do projektu Buď sousedem se v minulém roce zapojilo sedm rodin z řad migrantů. 

 

2) Individuální pomoc migrantům – dlouhodobá asistence 

V rámci individuální pomoci migrantům pracujeme s těmi, kteří z různých důvodů potřebují 

dlouhodobější podporu k tomu, aby mohli samostatně žít v naší společnosti; často se jedná 

například o matky samoživitelky. Spadá sem však i jednorázová materiální pomoc 

migrantům. Využíváme okruhu dobrovolníků z různých evangelických sborů. V minulém 

roce jsme takto spolupracovali s lidmi z pěti sborů (Dvůr Králové, Mladá Boleslav, Praha 6 – 

Střešovice, Braník, Kobylisy) a s jedním diakonickým střediskem (Diakonie Ratolest). 

V programu jsme spolupracovali s devíti rodinami či jednotlivci – cizinci. Konkrétně se 
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jednalo o zajištění ubytování, pomoc při shánění práce, materiální pomoc, doučování apod., 

ale i o pomoc při jednání s úřady či školami a odborné sociální poradenství.  

 

3) Práce s tzv. nelegálními migranty v Zařízení pro zajištění cizinců  

V loňském roce jsme dále jezdili do Zařízení pro zajištění cizinců MVČR v Bělé-Jezové, 

kde již sedmým rokem organizujeme pro zadržené migranty šicí dílnu. Jedná se o migranty, 

kteří porušili zákon o pobytu cizinců a v zařízení bývají drženi až půl roku. Kromě toho, že 

si zde lidé mohou ušít věci pro sebe či své děti, slouží dílna rovněž jako místo k setkávání 

a komunikaci mezi lidmi nejrůznějších národností, náboženství a kultur.  

Vloni byla šicí dílna cizincům k dispozici dvaadvacetkrát po dobu cca čtyři a půl 

hodiny a navštěvovalo ji průměrně čtyři až pět cizinců. 
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PROGRAM „NE NÁSILÍ“ 

Vedoucí: Bc. Veronika Macová, DiS. 

Autorka textu: Bc. Veronika Macová, DiS., Foto: E. Vejnar 

Cílem programu Ne násilí je zajištění poskytování pomoci, podpory a ochrany osobám 

obchodovaným a osobám tímto jevem ohroženým. Hlavní činností programu je koordinace 

a metodické vedení poskytovaných sociálních služeb, projektů dlouhodobých i krátkodobých 

a další mezirezortní a mezinárodní organizační spolupráce v boji proti obchodování s lidmi. 

Program se rovněž věnuje činnostem v oblasti prevence kriminality, zejména aktivitám 

směřujícím ke zvyšování citlivosti veřejnosti na dodržování lidských práv, předcházení 

obchodování s lidmi a jiným formám vykořisťování a také rozšiřování povědomí o tomto 

fenoménu, zejména pak u osob ohrožených sociální exkluzí. V rámci programu 

je poskytována sociální služba Azylové domy, jejíž součástí je práce v terénu, která zajišťuje 

aktivní vyhledávání klientů a preventivní rozšiřování informací o obchodování s lidmi 

za účelem pracovního vykořisťování. Prostřednictvím programu Ne násilí je také metodicky 

vedena sociální služba Terénní programy, kterou poskytuje Diakonie Západ. 

V roce 2013 poskytlo SCPS své služby celkem 72 klientům a klientkám. Z tohoto 

počtu klientů se jednalo o 50 klientů identifikovaných jako pravděpodobné oběti obchodování 

s lidmi a jiných forem vykořisťování a 22 klientů, kteří byli identifikováni jako osoby 

obchodováním s lidmi bezprostředně ohrožené. Pracovníci Diakonie ČCE v roce 2013 

oslovili v terénu celkem 512 osob, z čehož 390 osob bylo kontaktováno v rámci terénní práce 

SCPS a 122 osobám byla Diakonií Západ poskytnuta sociální služba Terénní programy. 
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V rámci programu Ne násilí byl v roce 2013 zaznamenán prudký nárůst pravděpodobných 

obětí obchodování s lidmi. 

 

Počet pravděpodobných obětí dle Diakonie ČCE v letech 2010–2013 

         2010    2011    2012  2013 

MUŽI                 4      6       9     34 

18–24 let       1      1       2       3 

25 a více let       3         5       7     31 

ŽENY 2       0      3     16      – 

18–24 let               0      0       0       3 

25 a více let       2      0       3     13 

CELKEM       6      6     12     50 

Nárůst klientů reflektuje nejen změnu trendů v oblasti obchodování s lidmi v ČR (nárůst 

počtu klientů z EU, zejména z Rumunska a z Bulharska), ale také poměrně krátkou historii 

a rozvoj služeb, které Diakonie ČCE obchodovaným osobám poskytuje. 

 

 Azylové domy 

Od roku 2010 poskytuje Diakonie ČCE registrovanou sociální službu Azylové domy podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 57 a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 22. Služba je určena osobám 

obchodovaným a osobám tímto jevem bezprostředně ohroženým. 

Azylový byt s neveřejnou adresou má kapacitu 5 míst pro muže starší 18 let, 

bez rozdílu náboženství, etnicity či státní příslušnosti, kteří přechodně nemohou nebo 

nedokážou řešit svoji nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení vlastními silami. Služba 

je poskytována nepřetržitě na dobu půl roku s možností prodloužení, maximálně však 

na jeden rok. Služba má celorepublikovou působnost a je financována především ze státních 

dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Další kofinancování služby SCPS zajištuje 

v rámci spolupráce se zahraničními donátory, s Ministerstvem vnitra ČR a s partnerským 

sborem Českobratrské církve evangelické. 

V rámci práce s klienty v azylovém domě je zajištěno ubytování na utajené adrese, 

strava, sociální poradenství, socioterapie, případně krizová pomoc, dále asistence 

při uplatňování práv, administrativní pomoc klientovi formou tlumočení, asistence 

při komunikaci s institucemi, doprovody, pracovní poradenství a jiné aktivity, které vedou 

k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností klienta. Pracovníci SCPS 
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dále vyhledávají pro klienty vhodné návazné služby pro zprostředkování zdravotní péče, 

psychologické či psychoterapeutické péče, právního poradenství či zastupování a návratu 

do země původu. Komplexnost zajišťovaných a zprostředkovaných služeb si klade za cíl 

psychosociální stabilizaci obchodované osoby, její informovanost o rizicích spojených 

se současným způsobem života, snížení těchto rizik a podporu a provázení při postupném 

osamostatnění, které směřuje k návratu do běžného způsobu života. 

Sociální služba Azylové domy byla v roce 2013 poskytnuta celkem 25 mužům, z toho 

3 přesahovali z roku 2012 a 22 z nich bylo nově přijatých. Z hlediska národnosti se jednalo 

o 15 Rumunů, 5 Bulharů, 2 Čechy, 1 Slováka, 1 Ukrajince a 1 Uzbeka. Oba čeští občané 

se stali obětí obchodu s lidmi na území Velké Británie. Všichni tito klienti byli obchodováni 

anebo vykořisťováni za účelem provádění nucené práce, nejčastěji v odvětví zemědělství, 

stavebnictví, případně v továrnách. Průměrný věk klientů v roce 2013 činil 36 let. 11 klientů, 

kterým byla poskytována sociální služba Azylové domy, bylo příslušnými organizacemi 

zařazeno do Programu MV. Klientům bylo vždy zajištěno ubytování, strava a pomoc 

při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů; dále bylo pro klienty ve většině případů 

zprostředkováno právní poradenství a asistence při návratu do země původu.  

 

Počet klientů sociální služby azylové domy v letech 2010–2013 

             2010    2011    2012    2013 

MUŽI                    9     10       7     25 

18–24 let       1       1         1       2 

25 a více let       8       9       6     23 

ŽENY 0       0       0       0       – 

18–24 let       0       0       0       0 

25 a více let       0       0       0       0 

CELKEM       9     10       7      25 

Nárůst klientů azylového domu je způsoben především kratší délkou pobytu klientů v této 

sociální službě. Většina klientů z EU v roce 2013 využila možnosti stabilizace svého 

psychosociálního stavu a následného zprostředkování návratu do země původu. 

 

 Poradenství, pomoc a podpora 

Díky svým projektům a podpoře ze strany zahraničních donátorů může SCPS poskytnout 

pomoc i osobám obchodovaným a osobám tímto jevem bezprostředně ohroženým, které 

se ocitly v nepříznivé sociální situaci, k jejímuž řešení není třeba poskytovat komplex 
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sociálních služeb formou azylového bydlení. Těmto osobám je zajištěna či zprostředkována 

podpora v překonání aktuální situace a jsou jim předány adekvátní informace podle jejich 

individuálních potřeb. Poradenství je prováděno formou preventivní činnosti a rozšiřování 

informací o obchodu s lidmi a příbuzných tématech. Tuto činnost SCPS realizuje 

celorepublikově na základě národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR. V rámci 

prevence kriminality zvyšuje informovanost obchodovaných osob a osob ohrožených 

obchodováním s lidmi. Pomáhá těmto osobám minimalizovat důsledky obchodování 

a přecházet nebezpečným situacím, vlivům a ohrožujícím způsobům chování. SCPS zajišťuje 

podporu klientům v krátkodobé krizové situaci, ale i pomoc při řešení jejich přetrvávající 

nepříznivé sociální situace. Takovou pomoc poskytuje jak osobám ohroženým sociální 

exkluzí, tak osobám, které byly obchodovány a přetrvávají u nich následky tohoto 

obchodování. Cílem poradenství, pomoci a podpory obchodovaných osob je provázení 

a informování klientů tak, aby mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným 

způsobem života. Tato činnost je financována především ze strany zahraničních donátorů 

a částečně z dotací Ministerstva vnitra ČR. 

V roce 2013 bylo v rámci prevence kriminality podpořeno celkem 50 osob, z toho 

27 mužů a 23 žen. Z hlediska národnosti se jednalo o 17 Rumunů, 11 Bulharů, 8 Čechů, 

5 Uzbeků, 3 Slováky, 3 Ukrajince, 2 Gruzínce a 1 Rusa. Všichni občané České republiky byli 

bezprostředně ohroženi obchodováním s lidmi, respektive pracovním vykořisťováním, v ČR. 

Ve 2 případech se jednalo o problematiku sexuálního vykořisťování spojeného s pouliční 

prostitucí, u ostatních klientů byla řešena situace týkající se pracovního vykořisťování, 

většinou v oblasti zemědělství a v továrnách. Průměrný věk klientů činil 35 let. 4 klienti, 

kterým byla poskytnuta pomoc a podpora v rámci prevence kriminality, byli příslušnými 

organizacemi zařazeni do Programu MV. 14 osobám byla poskytnuta krizová pomoc 

a podpora včetně finanční či materiální podpory a zprostředkování ubytování, 29 osobám bylo 

zajištěno adekvátní poradenství a asistence např. formou doprovodu či tlumočení a dále jim 

byly zprostředkovány odpovídající služby. 7 osobám byly předány základní informace 

a kontakty na vhodné organizace, které jim dále pomáhaly v řešení nepříznivé sociální 

situace. Nejčastěji potřebovali klienti zprostředkovat kontakt na právní poradenství anebo 

asistenci při návratu do země původu. 

 

Počet podpořených klientů v rámci prevence kriminality v letech 2010–2013 

             2010    2011    2012    2013 

MUŽI                  10     10       7     27 

18–24 let       1       1       0       3 

25 a více let       9       9       7     24 

ŽENY 3       3     10     23      – 

18–24 let       0       0       0       4 
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25 a více let       3       3     10     19 

CELKEM           13      13     17     50 

Nárůst klientů podpořených v rámci prevence kriminality je způsoben především rozvojem 

práce SCPS a podporou ze strany zahraničních partnerů, která je popsána v dalších aktivitách 

organizace. 

 

 Terénní práce 

Terénní práce je prováděna jako preventivní činnost, sběr a rozšiřování informací o obchodu 

s lidmi a příbuzných tématech. Tuto činnost SCPS realizuje celorepublikově na základě 

národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR. V rámci prevence jsou terénními 

pracovníky rozšiřovány materiály a předávány informace osobám ohroženým sociální 

exkluzí. Materiály jsou předkládány např. v českém, anglickém, ruském, rumunském, 

ukrajinském, bulharském či vietnamském jazyce vždy tak, aby jim oslovená osoba 

porozuměla. Pracovníci navštěvují osoby ohrožené obchodováním s lidmi v jejich přirozeném 

prostředí. 

Poskytují jim informace o jejich právech a upozorňují je na ohrožující jevy 

a nebezpečné situace v oblasti pracovního vykořisťování. V případě individuální potřeby 

nabízejí těmto osobám využití sociálních služeb Diakonie ČCE či odkazují na jiné vhodné 

služby, které jsou v ČR poskytovány. S ohledem na latentní povahu obchodování s lidmi je 

terénní práce součástí sociální služby Azylové domy, a to jako forma aktivního vyhledání 

a identifikace obchodovaných osob. Činnost je proto financována částečně ze státních dotací 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, především však ze strany zahraničních donátorů 

a Ministerstva vnitra ČR. 

V roce 2013 bylo realizováno celkem 35 terénních výjezdů, z toho 10 se uskutečnilo 

ve spolupráci s terénními pracovníky Diakonie Západ v Plzeňském kraji, 5 výjezdů bylo 

směřováno do předem vytipovaných vyloučených lokalit ve Středočeském kraji a v severních 

Čechách, 5 výjezdů bylo realizováno krizově díky předávání informací mezi nestátními 

neziskovými organizacemi a 15 výjezdů bylo cíleně zaměřeno na prevenci obchodu s lidmi 

a monitoring pracovní migrace cizinců na celém území ČR. Celkem bylo v rámci terénní 

práce v roce 2013 kontaktováno 390 osob, z toho 208 mužů a 182 žen. 

Převážná většina oslovených osob pocházela ze zemí EU, konkrétně z Rumunska 

a z Bulharska. Osoby oslovené terénními pracovníky se během intervence nejčastěji 

dotazovali na pracovněprávní problematiku v ČR a na zákonnou úpravu pobytu cizinců. Často 

byli nedostatečně informováni o základních podmínkách své práce. Nerozuměli znění 

podepsané pracovní smlouvy a neznali systém výpočtu své mzdy. Pracovní smlouva většinou 

neodpovídala skutečným podmínkám práce, v některých případech pracovníci neměli 

smlouvu vůbec. Většinou se jednalo o zaměstnance pracovní agentury, kteří pracovali 

ve stavebnictví, v zemědělství nebo v továrnách. Nejčastějším problémem, který tyto osoby 

zmiňovaly, byla nevyplacená mzda. Zaznamenán byl také nárůst počtu párů a celých rodin 
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s dětmi, které z důvodu nepříznivé 

ekonomické, politické či sociální situace ve 

své zemi původu přicestovali do ČR za prací. 

V roce 2013 také narostl počet skupin 

pracovníků, kteří pocházejí ze stejné země a 

ze stejného regionu. Bývají rekrutováni 

prostřednictvím inzerce v novinách (burza 

práce) v zemi původu. Společně pak přijíždějí 

pracovat do ČR. Za zprostředkování práce 

nezřídka zaplatí určitý finanční obnos. 

Předem domluvené podmínky však obvykle 

nebývají dodrženy. Na základě vyhodnocení 

individuálních potřeb oslovených osob 

nabízeli terénní pracovníci služby Diakonie 

ČCE anebo předali kontakty na vhodné 

pomáhající organizace. Dalším rozšiřujícím 

se trendem, který pracovníci v terénu 

zaznamenali, je ubytovávání vykořisťovaných 

osob v privátních bytech. Tato skutečnost pak 

může práci v terénu značně zkomplikovat, zejména pokud se jedná o vyhledávání 

a oslovování obchodovaných osob. 

 

Diakonie Západ realizuje: 

 Terénní programy 

Od roku 2010 poskytuje Diakonie ČCE registrovanou sociální službu terénní programy 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 34. Služba je poskytována 

terénní formou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) Plzeň, 

SO ORP Rokycany, SO ORP Nýřany a SO ORP Klatovy. Terénní pracovníci se zaměřují 

na skupiny osob ohrožené vykořisťováním, komerčním zneužíváním a obchodem s lidmi, 

vyhledávají potenciálně obchodované a vykořisťované osoby v jejich typickém prostředí, 

poskytují informace o možných způsobech pomoci a předávají kontakty na pomáhající 

nestátní neziskové organizace. V případě potřeby pracovníci zajištují či zprostředkovávají 

stabilizaci psychického a fyzického stavu klientů, jakož i vhodné podmínky k tomuto procesu. 

Cílem Terénního programu je posílení sociálních kompetencí klientů služby, podpora 

a provázení klienta či klientky k postupnému osamostatnění, návratu do běžného života a tím 

i předcházení znovu opakování ohrožení a zneužití.  

Práce s klienty služby je individuální. V první řadě spočívá ve zprostředkování 

informací o možnostech pomoci, předání kontaktu na SOS linku a jiné organizace jak 

ze státního, tak neziskového sektoru. V rámci dlouhodobé spolupráce je s klienty zahájen 
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proces individuálního plánování zahrnující kroky potřebné ke stabilizaci jejich individuální 

situace a návratu do společnosti, na trh práce, včetně nabídky služeb týkajících 

se trestněprávní problematiky spojené s danou cílovou skupinou. Služba je poskytována 

anonymně a zdarma. 

Sociální služba Terénní programy byla v roce 2013 poskytnuta celkem 122 klientům 

a klientkám, z toho 55 osobám na území Plzně, 44 v Rokycanech, 20 v Nýřanech 

a 3 v Klatovech. Během jednotlivých kontaktů s klienty byla řešena především nevyplacená 

mzda pracovníků, porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele, dále byli 

klienti informováni o reálném stavu pracovního trhu v ČR a o zákonné úpravě pobytu cizinců 

na území ČR. Terénní pracovníci se v rámci řešení situace klientů často obracejí 

na inspektorát práce, ombudsmana, zdravotní pojišťovnu, státní správu sociálního 

zabezpečení, organizace zajišťující pobytové služby pro obchodované osoby anebo 

organizace pracující s migranty, případně asistují při mediaci smírčí komunikace mezi 

poškozeným pracovníkem a zaměstnavatelem, který nějakým způsobem porušil 

pracovněprávní předpisy. Práci terénních pracovníků a úspěšnost poskytované asistence 

nejčastěji komplikuje nepružnost kontrol inspektorátu práce na pracovištích, na nichž 

dochází k porušování předpisů. Mezi nahlášením zjištěných pochybení na inspektorát práce 

a provedením kontroly na nahlášeném pracovišti zpravidla vznikají velké prodlevy. Terénní 

pracovníci se také mnohdy setkávají s neochotou zaměstnavatelů a pracovních agentur jakkoli 

řešit nastalou situaci. Vykořisťovaným pracovníkům pak často nezbývá nic jiného než 

se obrátit na soud v rámci občanskoprávního sporu. 

 

Počet klientů a kontaktů sociální služby terénní programy v roce 2013 

                   Počet klientů       Počet kontaktů 

Plzeň                         55                  584 

Rokycany             44                  323 

Nýřany             20                    82 

Klatovy               3                      6 

CELKEM            112                  995 

 

Další aktivity organizace 

SCPS realizuje: 

 Projekt se zahraničním partnerem HEKS 

SCPS v roce 2013 zahájila spolupráci se zahraniční organizací Hilfswerk der evangelischen 

Kirchen Schweiz. Díky finančnímu zajištění ze strany této partnerské organizace může SCPS 
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v rámci projektu poskytovat krátkodobou pomoc a podporu v krizových situacích pro osoby 

obchodované a pro osoby tímto jevem bezprostředně ohrožené. V rámci krizové pomoci 

a podpory jsou zajišťovány základní životní potřeby klientů, jako je potrava, oblečení 

a bezpečné ubytování. Cílem je překonat akutní krizovou situaci klienta a informovat 

ho o rizicích spojených s obchodováním s lidmi, o lidských právech a o možnostech řešení 

situace, včetně zprostředkování kontaktu na vhodný druh sociálních služeb. 

 

 Projekt se zahraničním partnerem KHK 

Ve spolupráci s organizací Kirchen helfen Kirchen bylo SCPS umožněno od roku 2011 

do roku 2013 realizovat preventivní aktivity v terénu, které zahrnovaly monitoring pracovních 

podmínek u ukrajinských pracovníků v ČR a spolupráci s nestátními neziskovými 

organizacemi na Ukrajině. V rámci terénní práce byly klientům poskytovány informace 

o jejich základních právech a kontakty na pomáhající organizace. 

 

 Projekt spolupráce s The U. S. Embassy in Prague 

V letech 2012 až 2013 bylo SCPS finančně podporováno Velvyslanectvím Spojených států 

amerických v Praze. Projekt byl zaměřen na informování široké veřejnosti o obchodování 

s lidmi. V roce 2013 vznikly nové propagační materiály a pracovní listy manuálu 

pro novináře, kteří o této problematice píší. Manuál je dostupný na webových stránkách 

SCPS: http://scps.diakonie.cz/. 

 

 Projekt spolupráce s Britskou ambasádou 

Další aktivity v terénu, které SCPS realizovala díky spolupráci s Velkou Británií v letech 

2012 a 2013, zahrnovaly terénní práci zaměřenou na zvyšování informovanosti 

o obchodování s lidmi a pracovním vykořisťování u občanů ČR ohrožených sociální exkluzí, 

kteří se chystají vycestovat za prací do Velké Británie. Díky projektu byla také navázána 

spolupráce s britskými nestátními neziskovými organizacemi. 

 

 Program práce s migranty 

V rámci Programu práce s migranty, který je realizován pod SCPS, je mimo jiné zajišťována 

také následná dlouhodobá asistence obchodovaným migrantům, tzv. životní koučink, jehož 

primárním cílem je začlenění klientů do běžného způsobu života v ČR. 

 

Diakonie Západ realizuje: 

 Preventivní program Kudy Kam 

Preventivní program Kudy Kam vznikl již v roce 2009. V současné době je nabízen 

především školám v Plzeňském kraji, a to ve dvou verzích – pro děti ve věkových kategoriích 
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11–13 let a 13–15 let. Program je zaměřen na primární prevenci určenou ke vzdělávání dětí 

v oblasti rizika obchodování s lidmi a komerčního sexuálního zneužívání. Preventisté mají 

v rámci programu k dispozici řadu interaktivních pomůcek a rovněž film z produkce Diakonie 

ČCE „Může se to stát – dnes mně, zítra tobě“. 

Plánované činnosti Diakonie ČCE 

V příštím roce plánuje Diakonie ČCE rozšířit pole svých registrovaných sociálních služeb, 

a to jak kapacitně, tak personálně. Především se však mimo obchodované muže plánuje 

věnovat také práci s manželskými či životními partnery, kteří se stali obětí obchodování 

s lidmi, anebo jsou tímto jevem bezprostředně ohroženi. 

SCPS i nadále spolupracuje s organizací Kirchen helfen Kirchen. Nový projekt je 

zaměřen na monitoring pracovních podmínek u rumunských, bulharských a moldavských 

pracovníků v ČR. Cílem je rozšiřování povědomí o lidských právech a o obchodování s lidmi. 

Plánovaným výstupem projektu je navázání mezinárodní spolupráce pomáhajících organizací 

a vytvoření vzdělávacích aktivit pro osoby ohrožené pracovním vykořisťováním. Do projektu 

je zahrnuto rovněž plánované rozšíření služeb Diakonie ČCE pro obchodované osoby. 

V souvislosti s realizovanými projekty a poskytovanými službami bude v roce 2014 

také zintenzivněna terénní práce za účelem identifikace obchodovaných osob a mapování 

měnících se trendů a lokalit v terénu. Na základě výstupů z terénní práce a z poskytovaných 

sužeb se bude Diakonie ČCE i nadále podílet na boji proti obchodování s lidmi v rámci MKS, 

a to ve spolupráci s partnerskými nestátními neziskovými organizacemi, případně s dalšími 

organizacemi, se kterými naváže novou spolupráci. 
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA 

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč) 

Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k posl. 
dni účetního 

období 

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                                                   Součet I. až IV. 1 102 71 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                             Součet 1. až I.7. 9 70 70 

1. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje                                                        (012) 2   
2. Software                                                                                                         (013) 3 66 66 
3. Ocenitelná práva                                                                                          (014) 4   
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                  (018) 5   
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                  (019) 6 4 4 
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                      (041) 7   
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek                                            (051) 8   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem                             Součet II.1. až II.10. 20 2 369 2 369 
1. Pozemky                                                                                                         (031) 10   
2. Umělecká díla, předměty a sbírky                                                             (032) 11   
3. Stavby                                                                                                            (021) 12   
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                 (022) 13 2 369 2 369 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů                                                            (025) 14   
6. Základní stádo a tažná zvířata                                                                   (026) 15   
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                      (028) 16   
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                      (029) 17   
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                          (042) 18   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                             (052) 19   
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                             Součet III.1. až III.7. 28   

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách                                                  (061) 21   
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem                                               (062) 22   
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                            (063) 23   
4. Půjčky organizačním složkám                                                                     (066) 24   
5. Ostatní dlouhodobé půjčky                                                                        (067) 25   
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                      (069) 26   
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                                               (043) 27   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                 Součet IV.1. až IV.11. 40 -2 337 -2 368 
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                           (072) 29   
2. Oprávky k Softwaru                                                                                     (073) 30 -66 -66 
3. Oprávky k ocenitelným právům                                                                 (074) 31   
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku             (078) 32   
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku             (079) 33 -4 -4 
6. Oprávky ke stavbám                                                                                    (081) 34   
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí       (082) 35 -2 203 -2 298 
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                   (085) 36   
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                    (086) 37   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                 (088) 38 -64  
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                  (089) 39   
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Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k posl. 
dni účetního 

období 

a b c 1 2 

B. Krátkodobý majetek celkem                                             Součet B.I. až B.IV. 41 1 819 6 058 
I. Zásoby celkem                                                                          Součet I.1. až I.9. 51 85 15 

1. Materiál na skladě                                                                                        (112) 42 2 2 
2. Materiál na cestě                                                                                          (119) 43   
3. Nedokončená výroba                                                                                   (121) 44   
4. Polotovary vlastní výroby                                                                            (122) 45   
5. Výrobky                                                                                                          (123) 46   
6. Zvířata                                                                                                             (124) 47   
7. Zboží na skladě a v prodejnách                                                                  (132) 48 13 13 
8. Zboží na cestě                                                                                               (139) 49   
9. Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                     (314) 50 70  

II. Pohledávky celkem                                                             Součet II.1. až II.19. 71 133 4453 
1. Odběratelé                                                                                                    (311) 52 1  
2. Směnky k inkasu                                                                                           (312) 53   
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                                               (313) 54   
4. Poskytnuté provozní zálohy                                                                        (314) 55  91 
5. Ostatní pohledávky                                                                                      (315) 56 110 4 340 
6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                        (335) 57   
7. Pohl. za institucemi soc. zabez. a veřejného zdrav. pojištění               (336) 58   
8. Daň z příjmu                                                                                                  (341) 59   
9. Ostatní přímé daně                                                                                      (342) 60   

10. Daň z přidané hodnoty                                                                                (343) 61   
11. Ostatní daně a poplatky                                                                              (345) 62   
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem              (346) 63   
13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků   (348) 64   
14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                             (358) 65   
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí                                (373) 66   
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                             (375) 67   
17. Jiné pohledávky                                                                                            (378) 68 22 22 
18. Dohadné účty aktivní                                                                                   (388) 69   
19. Opravná položka k pohledávkám                                                              (391) 70   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem                              Součet III.1. až III.8. 80 1 543 1 567 
1. Pokladna                                                                                                        (211) 72 29 19 
2. Ceniny                                                                                                            (213) 73 -5  
3. Účty v bankách                                                                                             (221) 74 1 519 1 548 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování                                                  (251) 75   
5. Dluhové cenné papíry k obchodování                                                      (253) 76   
6. Ostatní cenné papíry                                                                                   (256) 77   
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                                                 (259) 78   
8. Peníze na cestě                                                                                             (261) 79   

IV. Jiná aktiva celkem                                                               Součet IV.1. až IV.3. 84 58 23 
1. Náklady příštích období                                                                              (381) 81 8 23 
2. Příjmy příštích období                                                                                 (385) 82 50  
3. Kurzové rozdíly aktivní                                                                                (386) 83   

 Aktiva celkem                                                                              Součet A. až B. 85 1 921 6 129 
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Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k posl. 
dni účetního 

období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                          Součet A.I. až A.II. 86 -256 -401 
I. Jmění celkem                                                                            Součet I.1. až I.3. 90 1 359 1 243 

1. Vlastní jmění                                                                                                  (901) 87 1 212 974 
2. Fondy                                                                                                              (911) 88 147 269 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků              (921) 89   

II. Výsledek hospodaření celkem                                            Součet II.1. až II.3. 94 -1 615 -1 644 
1. Účet výsledků hospodaření                                                                        (963) 91 x -30 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                        (931) 92 -162 x 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                 (932) 93 -1 453 -1 614 

B. Cizí zdroje celkem                                                               Součet B.I. až B.IV. 95 2 177 6 530 
I. Rezervy celkem                                                                                Hodnota I.1. 97   

1. Rezervy                                                                                                           (941) 96   
II. Dlouhodobé závazky celkem                                               Součet II.1. až II.7. 105 68  

1. Dlouhodobé bankovní úvěry                                                                      (951) 98   
2. Vydané dluhopisy                                                                                         (953) 99   
3. Závazky z pronájmu                                                                                     (954) 100   
4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                          (955) 101   
5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                   (958) 102   
6. Dohadné účty pasivní                                                                                  (389) 103 68  
7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                                      (959) 104   

III. Krátkodobé závazky celkem                                            Součet III.1. až III.23. 129 1 893 2 107 
1. Dodavatelé                                                                                                    (321) 106 17 31 
2. Směnky k úhradě                                                                                          (322) 107   
3. Přijaté zálohy                                                                                                 (324) 108   
4. Ostatní závazky                                                                                             (325) 109 75 78 
5. Zaměstnanci                                                                                                  (331) 110 146 246 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                         (333) 111   
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění   (336) 112 79 98 
8. Daň z příjmů                                                                                                  (341) 113   
9. Ostatní přímé daně                                                                                      (342) 114 16 31 

10. Daň z přidané hodnoty                                                                                (343) 115   
11. Ostatní daně a poplatky                                                                              (345) 116  1 
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu                                                    (346) 117   
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků               (348) 118   
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                 (367) 119   
15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                  (368) 120   
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí                                      (373) 121   
17. Jiné závazky                                                                                                   (379) 122   
18. Krátkodobé bankovní úvěry                                                                       (231) 123   
19. Eskontní úvěry                                                                                              (232) 124   
20. Vydané krátkodobé dluhopisy                                                                   (241) 125   
21. Vlastní dluhopisy                                                                                          (255) 126   
22. Dohadné účty pasivní                                                                                  (389) 127  62 
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                    (249) 128 1 560 1 560 

IV. Jiná pasiva celkem                                                                 Součet IV. až IV.3. 133 216 4 423 
1. Výdaje příštích období                                                                                 (383) 130 97 162 
2. Výnosy příštích období                                                                                (384) 131 119 4 261 
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3. Kurzové rozdíly pasivní                                                                                (387) 132   
 Pasiva celkem                                                                              Součet A. až B. 134 1 921 6 129 
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2013 (v celých tisících Kč)

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

I. Spotřebované nákupy celkem                                        Součet I.1. až I.4. 2 264  264 
1. Spotřeba materiálu                                                                               (501) 3 163  163 
2. Spotřeba energie                                                                                   (502) 4 101  101 
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                             (503) 5    
4. Prodané zboží                                                                                         (504) 6    

II. Služby celkem                                                                 Součet II.5. až II.8. 7 978  978 
5. Opravy a udržování                                                                               (511) 8 65  65 
6. Cestovné                                                                                                 (512) 9 117  117 
7. Náklady na reprezentaci                                                                      (513)    10 4  4 
8. Ostatní služby                                                                                         (518) 11 792   792 

III. Osobní náklady celkem                                             Součet III.9. až III.13. 12 3 450  3 450 
9. Mzdové náklady                                                                                     (521) 13 2 574  2 574 

10. Zákonné sociální pojištění                                                                    (524) 14 822  822 
11. Ostatní sociální pojištění                                                                      (525) 15    
12. Zákonné sociální náklady                                                                     (527) 16 54  54 
13. Ostatní sociální náklady                                                                       (528) 17    

IV. Daně a poplatky celkem                                          Součet IV.14 až IV.16. 18 9  9 
14. Daň silniční                                                                                             (531) 19    
15. Daň z nemovitostí                                                                                 (532) 20    
16. Ostatní daně a poplatky                                                                       (538) 21 9  9 

V. Ostatní náklady celkem                                            Součet V.17. až V.24. 22  303  303 
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                                     (541) 23    
18. Ostatní pokuty a penále                                                                       (542) 24    
19. Odpis nedobytné pohledávky                                                             (543) 25    
20. Úroky                                                                                                       (544) 26    
21. Kurzové ztráty                                                                                        (545) 27    
22. Dary                                                                                                         (546) 28 6  6 
23. Manka a škody                                                                                       (548) 29 7  7 
24. Jiné ostatní náklady                                                                              (549) 30 290  290 

VI. 
                                                                                   Součet VI.25. až VI.30.                                                                            
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem                       

31 31  31 

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku             (551) 32 31  31 

26. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku                                                                                                   (552) 

33    

27. Prodané cenné papíry a podíly                                                           (553) 34    
28. Prodaný materiál                                                                                   (554) 35    
29. Tvorba rezerv                                                                                         (556) 36    
30. Tvorba opravných položek (559) 37    

VII. Poskytnuté příspěvky celkem                            Součet VII.31 až VII.32. 38 40  40 
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami                  (581) 39 40  40 
32. Poskytnuté členské příspěvky                                                             (582)                                                     40    

VIII. Daň z příjmů celkem                                                           Hodnota VIII.33 41    
33. Dodatečné odvody daně z příjmů                                                      (595) 42    

 Náklady celkem                                                                 Součet I. až VIII. 43 5 075  5  075 
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Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

B. Výnosy 44    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem                         Součet I.1. až I.3. 45 141  141 
1. Tržby za vlastní výrobky                                                                       (601) 46    
2. Tržby z prodeje služeb                                                                          (602) 47 141  141 
3. Tržby za prodané zboží                                                                         (604) 48    

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem      Součet II.4. až II.7. 49    
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50    
5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 51    
6. Změna stavu zásob výrobků (613) 52    
7. Změna stavu zvířat (614) 53    

III. Aktivace celkem                                                         Součet III.8. až III.11. 54    
8. Aktivace materiálu a zboží                                                                   (621) 55    
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb                                                  (622) 56    

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                               (623) 57    
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58    

IV. Ostatní výnosy celkem                                           Součet IV.12. až IV.18. 59 310  310 
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  (641) 60    
13. Ostatní pokuty a penále  (642) 61    
14. Platby za odepsané pohledávky  (643) 62    
15. Úroky (644) 63    
16. Kurzové zisky (645) 64 2  2 
17. Zúčtování fondů (648) 65 305  305 
18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 3  3 

V. 

                                                                                      Součet V.19. až V.25. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem 

67    

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku            (652) 68    
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                          (653) 69    
21. Tržby z prodeje materiálu                                                                    (654) 70    
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                    (655) 71    
23. Zúčtování rezerv                                                                                    (656) 72    
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                   (657) 73    
25. Zúčtování opravných položek                                                             (659) 74    

VI. Přijaté příspěvky celkem                                        Součet VI.26. až VI.28. 75 2 834  2 834 
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizač. složkami                   (681) 76    
27. Přijaté příspěvky (dary)                                                                        (682) 77 2 834  2 834 
28. Přijaté členské příspěvky                                                                      (684) 78    

VII. Provozní dotace celkem                                                    Hodnota VII.29. 79 1 760  1 760 
29. Provozní dotace                                                                                     (691) 80 1 760  1 760 

 Výnosy celkem                                                                   Součet I. Až VII. 81 5 045  5 045 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním                        Výnosy-Náklady 82 -30  -30 

34. Daň z příjmů                                                                                          (591) 83    
D. Výsledek hospodaření po zdanění                                                   C.-34. 84 -30  -30 
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PARTNEŘI A DÁRCI 

Vážení dárci, pracovníci spolupracujících organizací a další partneři, děkujeme Vám za Vaši 

přízeň a podporu vyjádřenou spoluprací, finančními i materiálními dary. 

Děkujeme Vám všem, kteří zahrnujete naši práci i životy uživatelů našich služeb 

do svých přímluvných modliteb. 

                               

                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 


