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Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

ź vychází z křesťanských hodnot a respektuje jedinečnost každého            
člověka,

ź poskytovala v roce 2020 celkem 9 sociálních služeb ve Středočeském 
kraji,

ź poskytuje ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem           
v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou             
sociální situací,

ź naplňuje základní význam slova „diakonie”, tedy sloužit lidem,

ź pomáhá potřebným již od roku 1991,

ź působí v 10 městech a obcích,

ź zaměstnává více než 150 pracovníků,

ź je svým klientům oporou nejen po stránce fyzické, ale také psychické, 
sociální a duchovní.

Čáslav

Kolín

Libice nad Cidlinou, 
Opolany, Pátek

Kostelec nad Černými Lesy

Vlašim

Benešov

Votice

Kutná Hora



 Naše služby 

Pro lidi v tíživé životní situaci

ź  Azylový dům (Vlašim)

Pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním, 
kombinovaným, zdravotním postižením a poruchou autistického spektra

ź  Sociálně terapeutické dílny (Čáslav, Kolín a Kutná Hora)

ź  Denní stacionář (Čáslav)

ź  Domov pro osoby se zdravotním postižením (Čáslav)

Pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence

Pro seniory

ź  Domov pro seniory (Libice nad Cidlinou a Kostelec n. Černými lesy)

ź  Pečovatelská služba (Kostelec nad Černými lesy)

V roce 2020 jsme poskytovali celkem 9 sociálních služeb pro 5 
cílových skupin.

ź  Domovy se zvláštním režimem (Opolany a Pátek)

ź  Odborné sociální poradenství (Čáslav, Kolín, Votice, Benešov)

Pro matky a rodiny v krizi

ź  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Vlašim, Benešov)                       



 Sociálně terapeutické dílny 

ź  Prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen.
ź  Pomocné práce v zajištění provozu terapeutické kavárny.

Komu je služba určena?
ź Osobám s chronickým duševním 

Jaký je cíl služby?

ź Osobám s mentálním postižením.

ź  Podporujeme je při hledání zaměstnání (ať již na chráněném či volném trhu práce).

Je služba omezena věkem?

S jakými činnostmi se uživatel ve službě setká?
ź  Výtvarná a rukodělná dílna.

ź  Úklidové a údržbářské práce. 
ź  Práce na úpravě zeleně.

Na co se služba zaměřuje?

ź  Dřevařská dílna.

Podpořit uživatele v jejich společenském uplatnění, v možnosti uspět na chráněném        
i volném trhu práce a ve smysluplném trávení volného času.

         onemocněním.

ź  Nácvik, jak si naučené návyky a dovednosti udržet co nejdéle.
ź  Vedeme klienty k samostatnosti v rozhodování.

ź  Keramická dílna.

ź Osobám se zdravotním postižením.

Služba je poskytována osobám ve věku          
18 - 64 let.

ź Osobám s kombinovaným postižením.

ź  Na rozvoj základních pracovních dovedností a návyků.

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována bezplatně.
Kolik služba stojí?

Pondělí - pátek (mimo státních svátků): 
V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

20 uživatelů na pracovišti v Čáslavi, 20 v Kolíně a 10 v Kutné Hoře

v Čáslavi od 6:30 do 15:30 na adrese Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01

v Kutné Hoře od 8:00 do 16:00 na adrese Jiřího z Poděbrad 308, Kutná Hora 284 01
v Kolíně od 7:00 do 15:30 na adrese Kouřimská 15, Kolín 280 02

                                           Kutná Hora

Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav,  Kolín, tel.: 734 410 996 ; e-mail: 

zemanova.dagmar@diakonie-stred.cz

Vedoucí služby: Dagmar Zemanová, DiS.

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.

Na co se služba zaměřuje?

ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice a celkově zdravý způsob života.

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státních svátků) od 6:30 do 15:30.

Jaký je cíl služby?

Je služba omezena věkem?

Lidem s mentálním, kombinovaným či zdravotním 
postižením a poruchou autistického spektra (s přidru-
ženým postižením intelektu), kteří potřebují výraznou 
pomoc a podporu druhé osoby v sebeobslužných             
a sociálních dovednostech.

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem             
na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme 
rodiny uživatelů a snažíme se o zajištění péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly 
zachovány přirozené vazby, které jsou důležité pro každého člověka.

ź Zapojujeme uživatele do činností spojených s chodem domácnosti: úklid, nakupová-
ní, příprava stravy apod.

ź Pomáháme uživatelům při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Celková kapacita činí 12 uživatelů.

ź Rozvíjíme komunikační dovednosti, schopnost vyjádřit svá přání a potřeby,                  
ale i pracovní návyky a dovednosti a věnujeme se manuálním činnostem, různým 
volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.

ź Podporujeme kontakt uživatelů se společenským prostředím formou užívání běžných 
dostupných služeb, vycházek či výletů a účasti na společenských akcích.

Kolik služba stojí?

Jaká je kapacita služby?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Komu je služba určena?

Službu poskytujeme osobám ve věku od 7 do 64 let.

ź Pomáháme uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama: při osobní 
hygieně, při přijímání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci.

ź Učíme uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby.

 Denní stacionář 

Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav 

Vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


ź Podporujeme uživatele v nácviku základních sebeobslužných činností.

Na co se služba zaměřuje?

Jaký je cíl služby?

ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.

Jaká je kapacita služby?

Komu je služba určena?

Služba je poskytována osobám ve věku od 7 do 64  let.
Je služba omezena věkem?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem              
na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme 
rodiny uživatelů, snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je               
to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet domov – tedy místo, 
kde žiji rád.

Osobám s těžším mentálním, kombinovaným                 
či zdravotním postižením a poruchou autistického 
spektra (s přidruženým postižením intelektu),             
kteří potřebují vysokou míru individuální podpory              
a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celé-
ho dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti.

ź Uživatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích          
s užíváním společných prostor včetně souvisejících činností (úklid, praní apod.).

ź Pomáháme uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímání 
jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně apod.

ź Zapojujeme uživatele do chodu domácnosti: úklidu, nakupování, přípravy stravy.
ź Podporujeme kontakt uživatelů se společenským prostředím formou využívání běžně 

dostupných služeb, vycházek, účasti na kulturních a společenských akcích.
ź Rozvíjíme komunikační dovednosti, pracovní návyky, věnujeme se manuálním  

činnostem, volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.
ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice a celkově zdravého způsobu života.
ź Pomáháme uživatelům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována nepřetržitě. 

Celková kapacita činí 14 lůžek.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová

Místo poskytování: Čáslav 

Pobytová sociální služba

solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem, kteří vlivem stáří, nemoci či zdravotního postižení potřebují vyšší míru pomoci 
a podpory v základních úkonech péče o sebe sama a tuto pomoc již není možné zajistit     
v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována osobám ve věku  od 65 let. Ve výjimečných případech podléhají-
cí schválení vedení organizace od 60 let.

ź Pomáháme obyvatelům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź Poskytujeme také celodenní stravu.

Jaký je cíl služby?

Služba je poskytována nepřetržitě.

ź Podporujeme obyvatele v nácviku základních sebe-obslužných činností.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 30 lůžek v Libici nad Cidlinou a 27 v Kostelci nad Černými lesy.

email:  machova.monika@diakonie-stred.cz.

Umožnit obyvatelům důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem           
na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme 
rodiny obyvatel a snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je                       
to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – tedy místo, 
kde žiji rád.

ź Pomáháme obyvatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímá-
ní jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru a při osobní hygieně.

ź Podporujeme kontakt se společenským prostředím (s rodinou a blízkými, a s běžným 
společenským prostředím formou návštěv, vycházek a užíváním běžných dostup-
ných služeb).

Kolik služba stojí?

ź Obyvatele zapojujeme do činností v Domově i mimo něj, usilujeme o jejich aktivizaci.

Domov v Kostelci nad Černými lesy: Mgr. Stanislava Tkáčiková , , telefon: 736 798 584
email: tkacikova.stanislava@diakonie-stred.cz.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u sociální pracovnice.

ź Obyvatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžko-
vých pokojích s užíváním společných prostor včetně úklidu, praní a pod.

Domov v Libici nad Cidlinou: Bc. Monika Machová, telefon: 721 211 676, 

Na co se služba zaměřuje?

 Domov pro seniory 

Pobytová sociální služba Manažerka služby: Mgr. Dana Batalová

tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

batalova.dana@diakonie-stred.cz

Místo poskytování: Libice nad Cidlinou, 

Kostelec nad Černými lesy 

mailto:kolarova.stred@diakonie.cz,
mailto:tkacikova.stanislava@diakonie-stred.cz
mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění                  
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jaký je cíl služby?

Komu je služba určena?

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována osobám ve věku od 27 let.

Umožnit uživatelům a jejich blízkým důstojný a spokojený život s důrazem na zachování 
jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení.

Na co se služba zaměřuje?
ź Uživatelům poskytujeme sociální poradenství a to jak po telefonu, tak osobně               

(na pracovišti v Kostelci), vyžaduje-li to situace tak i v domácnosti či na jiném domlu-
veném místě.

ź Pomáháme při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava jídla a pití v domácnosti).
ź Pomáháme s osobní hygienou.
ź Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijí-

mání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru a pod.).
ź Zprostředkováváme kontakt se společenských prostředím (doprovody k lékaři,              

na úřady, do obchodu, do restaurace, do kostela a pod.).

Jaká je kapacita služby?

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Celková kapacita činí 40 uživatelů.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.
Ing. Petra Najbertová, telefon: 731 615 674, 

Služba se poskytuje od pondělí do pátku, vždy od 6:00 do 14:30.

email:  najbertova.petra@diakonie-stred.cz.

Kolik služba stojí?

 Pečovatelská služba 

Terenní sociální služba

Místo poskytování: tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

batalova.dana@diakonie-stred.czKostelec nad Černými lesy a okolí

Manažerka služby: Mgr. Dana Batalová

mailto:kolarova.stred@diakonie.cz,
mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Služba je poskytována osobám ve věku od 50 let.

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co nej-
větší možné míře s důrazem na zachování jejich jedineč-
nosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. 
Podporujeme rodiny obyvatel a snažíme se napomáhat 
zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. Důvěrou 
a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – 
místo, kde žiji rád.

ź Obyvatelům poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích           
s užíváním společných prostor včetně úklidu, praní a pod.

ź Podporujeme kontakt se společenským prostředím (s rodinou a blízkými, a s běžným 
společenským prostředím formou návštěv, vycházek a užíváním běžných dostup-
ných služeb).

ź Poskytujeme jim  také celodenní stravu.
ź Pomáháme obyvatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímá-

ní jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně.
ź Podporujeme obyvatele v nácviku základních sebe-obslužných činností.

Bc. Monika Machová, telefon: 721 211 676, 
email:  machova.monika@diakonie-stred.cz.

Kolik služba stojí?

Jaký je cíl služby?

Komu je služba určena?

Jaká je kapacita služby?

Na co se služba zaměřuje?

Lidem, kteří vlivem Alzheimerovy choroby či jiného typu demence potřebují vyšší míru 
pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné 
zajistit v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?

ź Obyvatele zapojujeme do činností v Domově i mimo něj, usilujeme o jejich aktivizaci.
ź Pomáháme obyvatelům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována nepřetržitě.

Celková kapacita činí 20  lůžek - 10 lůžek v Opolanech a 10 lůžek v Pátku.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u sociální pracovnice.

 Domovy se zvláštním režimem 

Pobytová sociální služba Manažerka služby: Mgr. Dana Batalová

Místo poskytování: Opolany a Pátek tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

batalova.dana@diakonie-stred.cz

mailto:kolarova.stred@diakonie.cz,
mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?

Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Služba je určena osamělým plnoletým matkám s dětmi do 18 let věku (případně se 
studujícími dětmi do 26 let věku), rodinám s dětmi, těhotným ženám a osobám v krizi, 
které se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Je služba omezena věkem?

Na co se služba zaměřuje?

ź Posilujeme uživatelům  sebevědomí a sebehodnocení.

Jaký je cíl služby?

ź Poskytujeme uživatelům základní sociální poradenství, doprovázíme je při jednání                  
na úřadech a ostatních institucích, při hledání zaměstnání a následného bydlení.

ź Asistujeme při vedení domácnosti a péči o děti.
ź S uživateli sestavujeme individuální plán, který se uzavírá na jeden měsíc a jsou               

v něm určeny oblasti, na nichž je třeba během pobytu pracovat. Plán a dílčí cíle uživa-
telé vyhodnocují každý týden.

ź Pomáháme uživatelům měnit životní návyky, získávat nové zkušenosti a dovednosti.

Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném 
prostředí. Jedná se o přechodné ubytování poskytované na základě písemné smlouvy, 
maximálně na 1 rok.

Služba je poskytována nepřetržitě.
V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Celková kapacita služby je 40 osob, 
z toho 16 lůžek pro dospělé.

ź Uživatelům je k dispozici prádelna, sušárna, herna a zahrada s herními prvky.

Jaká je kapacita služby?

Kolik služba stojí?

ź Uživatelům poskytujeme ubytování v samostatných pokojích (společné kuchyně               
a sociální zázemí - vždy 2 – 3 pokoje) nebo v bytech o velikosti 1 + 1.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního 
ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Azylový dům - Dům pro matku a dítě 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Vlašim 

fojtikova.katerina@diakonie-stred.cz

tel.: 734 177 702 ; e-mail: 

Vedoucí služby: Bc. Kateřina Fojtíková

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


ź pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění rodičů,

Komu je služba určena?

ź zvyšování rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě,
ź utváření bezpečného a podnětného rodinného prostředí,

ź  potřebná následná podpora při řešení nepříznivé situace rodiny po odchodu z azylo-
vého domu.

ź zlepšení a upevnění vztahů v rodině,

ź podpora ve využívání dostupných veřejných služeb,

Služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku 0-18 let, ve kterých je:

ź  problém u dětí se školní docházkou či prospěchem,

ź  Rodiče (pečující osoby) zvládají své rodičovské kompetence.

ź prevence odebrání dítěte z rodiny,

ź pomoc při dluhových obtížích rodiny,

Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

ź podpora ve využívání široké rodiny při řešení nepříznivé životní situace,

U ambulantní formy: pondělí + úterý 8:00 - 11:00.
U terénní formy: pondělí + úterý 12:00 - 17:00. 

Kolik služba stojí?

ź  Rodiče (pečující osoby) a děti dodržují společenské normy a plní své povinnosti.

ź  ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace,

Jaký je cíl služby?

ź  Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.

ź  Rodiče (pečující osoby) dbají a podporují dítě při zvládání vzdělávacího procesu.

Na co se služba zaměřuje?

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována bezplatně.

Je služba omezena věkem?

ź  dítě ohroženo odebráním z rodiny,

ź  Rodina je schopna samostatně fungovat ve společnosti.

U terénní formy 10 klientů, 
u ambulantní formy 15 klientů.

ź podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu.

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková

Místo poskytování: Vlašim a Benešov 

 Ambulantní a terénní sociální služba

stikova.tereza@diakonie-stred.cz

tel.: 734 410 997; e-mail: 

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Hlavním cílem je umožnit klientům řešit svou nepříznivou situaci. Také se snažíme 
působit na chod veřejné správy a samosprávy a upozorňovat na nedostatky,                    
které mohou poškozovat občany.

Komu je služba určena?

Lidem, kteří se dostali do situace zadlužení – poradna je akreditovanou osobou                    
pro podávání návrhů na oddlužení soudní cestou (na všech svých pracovištích).

Je služba omezena věkem?

Jaký je cíl služby?

Služba není nijak věkově omezena.

Na co se služba zaměřuje?

Všem lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a nedokáží ji vyřešit vlastními silami.

ź Pomáháme klientovi zorientovat se ve své životní situaci, převzít za ni odpovědnost.
ź Pomáháme mu také uvědomit si svá práva a povinnosti.
ź Poskytujeme věcně správné informace a kontakty na odborná pracoviště.

ź V případě potřeby asistujeme při konkrétních úkonech.

Služba je bezplatná, nestranná, nezávislá a diskrétní.  

ź Provázíme klienta po celou dobu řešení jeho situace.

ź Poskytujeme odborné rady a pomoc.

V jakých oblastech klientům pomáháme?
ź Sociální dávky, sociální pomoc a pojištění.
ź Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost.

ź Finanční a rozpočtová problematika.
ź Majetkoprávní vztahy a náhrada škody.

ź Zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekolo-
gie, právo životního prostředí.

Kolik služba stojí?

ź Bydlení, rodina a partnerské vztahy.

ź Občanské soudní řízení, veřejná správa, t
restní právo, ústavní právo.

Čáslav: úterý + čtvrtek od 9  do 13 hodin.

Votice: pondělí od 8 do 16 hodin
Benešov: čtvrtek od 8 do 16 hodin; pátek od 8 do 12 hodin (pouze objednaní).

Služba je poskytována bezplatně.

Kolín: středa od 9 do 15 hodin  (15:00 - 17:00 pouze objednaní), pátek od 9 do 13 hodin.

ź Základy práva ČR, právní systém EU.
ź Ochrana spotřebitele.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

 Odborné sociální poradenství 

Místo poskytování: Čáslav, Kolín, Votice 

a Benešov

Vedoucí služby: Mgr. V. Šnajdarová

tel.: 327 314 379 ; e-mail: 

snajdarova.vladimira@diakonie-stred.cz

 Ambulantní sociální služba

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


 Stalo se v roce 2020 ... 

... aneb ze života středočeské Diakonie

 

V průběhu celého roku docházelo 
postupně k uzavírání a opětovnému 
otevírání ambulantních a terénních 
služeb dle aktuální pandemické situace 
a nařízení vlády a MPSV. 

Pandemie se v  ČR pro jevova la                     
ve vlnách, kdy částečná rozvolňování 
střídala opětovná uzavírání. 

V březnu roku 2020 se po světě i v ČR 
začala velmi rychle šířit pandemie  
koronaviru s označením COVID19. 
Následkem této pandemie bylo omezo-
vání pohybu osob, uzavírání obchodů        
a nakonec i sociálních služeb.

Přesto všechno pro nás bylo na prvním 
místě bezpečí našich uživatelů a péče           
o ně na všech úrovních.

Velký nápor zaznamenala Pečovatelská 
služba, kdy se kromě své obvyklé klien-
tely snažila, i za pomoci dobrovolníků, 
obsáhnout pomoc pro seniory v největší 
možné míře. 
V Čáslavi vznikající dobrovolnické 
centrum pomáhalo všem potřebným, 
kteří se na něj obrátili s nákupy, rozvo-
zem desinfekcí a zajištěním ušití                    
a rozvozu roušek. 

Občanská poradna fungovala v době 
uzavírek v distančním režimu - telefonic-
ky a emailem. 

V Restauraci na Kuchyňce vznikl               
pod záštitou Diakonie Rouškovník,             
kde lidé mohli darovat ušité roušky a ty 

byly k dispozici pro každého, kdo je 
potřeboval. 
Během celé této nelehké situace se nám 
ozývali dárci látek, roušek a desinfekcí. 
Jsme jim za to velmi vděční. Zejména             
v počátcích celé situace nebyly žádné             
z těchto věcí k sehnání a chod všech 
pracovišť byl závislý na dárcích.
Uživatelé služeb využívali všechny 
dostupné prostory, aby mohli pobývat 
venku na čerstvém vzduchu a přesto byli 
v bezpečí před nákazou. Nejhorší situa-
ce byla v Domově v Libici nad Cidlinou, 
který jako jediné pracoviště nemá vlastní 
zahradu. Velmi vděční jsme paní starost-
ce Ivetě Myškové, která podpořila naší 
myšlenku záboru část i  pozemku                        
u Domova, kde mohli naši senioři          
bezpečně pobývat venku. S probouzejí-
cími se jarními a letními měsíci to bylo 
pro ně velmi důležité.

V distančním režimu fungovala i služba 
SAS, která pomáhala dětem s distanční 
výukou.

Naše práce se však nikdy nezastavila.     
I v této době jsme v maximální míře 
pomáhali všem potřebným. Pobytové 
služby fungovaly ve svém obvyklém 
režimu, jen byly uzavřené směrem ven. 
Dočasně uzavírané s lužby jsme                  
za přísných hygienických podmínek 
otevírali jakmile to nařízení povolovala. 

Velké poděkování patří i všem zaměst-
nancům, kteří nevěděli dne a hodiny,     
kdy bude potřeba jej ich pomoci.                        
V důsledku uzavření škol docházelo                  
k častým změnám ve službách, někteří 
zaměstnanci zůstali doslova „ze dne                 
na den” doma se svými malými dětmi. 
Karantény, izolace a nákaza se nevy-
hnuly ani našim zaměstnancům a zaří-
zením.

V pobytových službách docházelo                
k zákazům vycházek a návštěv. Pravidla 
byla často měněna a upřesňována. 

 Rok 2020 byl významně ovlivněn pandemií COVID19



Dárky pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Čáslavi

Na počátku ledna nás ještě v Čáslavi 
navštívil Ježíšek. Někteří uživatelé 
s lužby  by l i  na  vánoce  doma,                    
a proto čekal, až se všichni vrátí. Radost 
v očích, to je to, co chceme všichni vidět, 
a to se také podařilo.
Krásnými dárečky nás obdarovala firma 
Ljunghall z Čáslavi. 
Moc děkujeme

V roce roce 2018 zahájila ve Vlašimi    
činnost Dětská skupina Anna. Jedná se 
o projekt spolufinancovaný z ESF, 
operační program Zaměstnanost. 
V roce 2020 projekt získal podporu               
na další období. 

Dětská skupina vznikla jako forma 
pomoci uspět na trhu práce pro ohrože-
né skupiny obyvatelstva ORP Vlašim.  
Dětskou skupinu navštěvují děti od 2 let 
až do předškolního věku. Provozní 
doba skupiny je od 6,00  do 18,00 hodin 
a okamžitá kapacita je 6 dětí. Vyškolené 
chůvy se dětem věnují individuálně                 
a formou hry rozvíjejí jejich schopnosti      
a dovednosti. Pro děti je zajištěn pitný 
režim a celodenní stravování. O službu 
je velký zájem a kapacita byla i v roce 
2020 zcela naplněna. 
Zázemí Dětské skupiny je vybudováno 
v 1. patře azylového zařízení Dům               
pro matku a dítě, je odděleno od pro-
stor, kde jsou poskytovány sociální 
služby a má své vlastní vybavení.                 
a zázemí - denní místnost, jídelnu                 
a  sociální zařízení. 
K pobytu venku je využívána zahrada 
Domu pro matku a dítě, zámecký park      
a vycházky do vhodných lokalit města.

Dětská skupina ANNA získala podporu z dotací EU OPZ na další období



  Karneval v Čáslavi

Na tradiční karneval se opět sešli klienti 
všech služeb. Společné akce nás baví. 
Využíváme každičkou příležitost,          
abychom se poznávali a spolupracova-
li.  Nejen uvnitř Diakonie střed, ale i se 
školou Diakonie, která sídlí s námi           
v budově a pro podobné akce je naším 
milým partnerem. Masky byly nádher-
né. Tančili a bavili jsme se celé dopoled-
ne.

 V Čáslavi velmi rádi tvoříme s místní dobrovolnicí 

„V dětství si určitě každý hrál s kouzel-
ným kukátkem zvaným, krasohled. 
Znaly ho už naše babičky a prababičky. 
V úzké ruličce tvrdého papíru se nachá-
zí optická iluze pestrobarevného světa. 
Pokusili jsme se vytvořit tento magický 
váleček vlastními silami. Na přesně 
vyměřený tvar těla válečku jsme fixami 
nakreslili několik barevných šikmých 
pruhů. Na ně jsme černou fixou vykreslili 
různé opakující se ornamenty a polepili 
čtvrtku samolepkami. Ze zrcadlové fólie 
jsme ze tří pruhů vytvořili vnitřní výplň. 
Po jejím usazení jsme nasadili plastové 

víčko s korálky a plastové víčko s otvo-
rem na oko. Obě kolečka jsme zafixovali 
lepicí páskou. K dokonalosti už stačilo 
uvázat barevný provázek kolem kraso-
hledu. Radost z nevídaných obrazců 
uvnitř kaleidoskopu nebrala konce.”

Někdy je až neuvěřitelné, co vše dokáže 
s našimi klienty vyrobit. Chodí mezi ně 
ráda a často, ale chce zůstat v anonymi-
tě, tak za ní hovoří nádherné výrobky.

Všichni si to moc užili a už se těší                   
na další turnaj, který určitě společně 
zorganizují.

Co takhle Turnaj v šipkách? Báječný 
nápad. Na turnaj nás pozvali uživatelé 
Denního stacionáře s pracovníky           
a zapojili se také uživatelé Sociálně 
terapeutických dílen.

Co dělat, když venku řádí zima, mráz    
a plískanice? 

Turnaj v šipkách



Světový den porozumění autismu

Nic z toho nám COVID  neumožnil.

Tolik jsme toho chtěli.... Mít v Čáslavi     
na trzích informační stánek, ukázat Vám 
nové dvojko lo pro naše k l ienty,                  
které jsme získali díky sponzorům, 
potkat se s Vámi, vysvětlit, proč se někdy 
naši klienti chovají jinak, než ostatní....

I přes tuto náročnou situaci jsme                  
do celého světa prostřednictvím FB 
poslali vzkaz, že jedeme i nadále                   
na modré vlně a že v péči o lidi s autis-
mem nás ani koronavirus nezasta-
ví.........

My si ale umíme přinést sluníčko                 
a dobrou náladu až domů. Rádi tvoříme 
a společně si to umíme užít.

Stále ještě nám počasí úplně nepřeje             
k výletům a vycházkám. 

Ve Vlašimi rádi tvoříme

Stále se učíme - Kurz rukodělných technik - drátkování a výrobky z PET lahví

Vzdělávání pracovníků služeb je jednou 
z našich priorit. Tentokrát se velmi zají-
mavého kurzu zúčastnily všechny  
pracovnice STD Kolín, Čáslav a Kutná 
hora a dále aktivizační pracovnice 
Domovů pro seniory.
Rádi rozšiřujeme nabídku aktivi t                
pro naše uživatele a takovýto kurz nám 
umožní vyzkoušet s uživateli služeb 
další zajímavé techniky. 



V Domově v Libici zažili neobvyklé „Míčkování“

„V našem Letním kaleidoskopu zajíma-
vostí se tématem pro minulý týden stal 
sport. Během týdne jsme probrali všech-
no, co se sportem souvisí. A abychom si 
sportovní dovednosti vyzkoušeli i prak-
ticky, čekal nás souboj v hodu na cíl.                  
Z terasy nás sice vyhnalo deštivé počasí, 
ale v jídelně jsme si zasoutěžili a dobře 
se pobavili.

V kavárně také proběhla vernisáž výsta-
vy fotografií dětí z foto kroužku při DDM 
Kolín, který vede Jitka Houdková.

     

Kolín a okolí jsou domovem mnoha 
zajímavých osobností ( Sudek, Funke)                       
a vystavující mladí autoři již také získali 
nějaká ta ocenění. Kdo ví, zda nepůjdou 
v jejich šlépějích.

Kolínská kavárna "Zahrádka pod věží" hostila výstavu fotografií

Rybáři pro ně na oplátku chystají ukázky 
své práce, nebo třeba piknik na kraji 
rybníka.
Místní rybáři jsou také naším dlouhodo-
b ý m  t r a d i č n í m  s p o n z o r e m 
Charitativního plesu, který pořádáme              
v Čáslavi.

Naši uživatelé rádi pomáhají s pracemi 
okolo rybníka, například sekání trávy, 
úklid křovin atd. 

Uživatelé STD v Čáslavi mají hezké přátelské pouto s místními rybáři



Studenti z Francie navštívili Domov pro seniory v Libici nad Cidlinou

Se studenty se u nás potkáváme často. 
Tentokrát k nám na dva týdny praxe 
dorazily studentky z Dijonu ve Francii. 
Účastnily se s námi běžných každoden-
ních aktivit, při výtvarné dílně s klienty 
vyráběly dekorace, společně jsme 
vyzkoušeli enkaustiku - malování          
voskem a připravily nám i besedu                  
s promítáním fotek o zajímavostech 
Francie.

Oslavili jsme krásné narozeniny paní 
Ešnerové. Jsme velmi rádi, že jsme 
spolu s jejími blízkými mohli oslavit její 
90 narozeniny u nás v Domově v Pátku.
Popřáli jsme jí hodně zdraví do dalších 
let a vážíme si toho, že je součástí naší 
velké Diakonické rodiny.

V Pátku se slavily se narozeniny

V Domově v Libici také, podle svých možností, pomáháme ostatním

Tentokrát jsme se zapojili do výroby 
panenek pro organizaci UNICEF             
a společnými silami jsme pomohli dobré 
věci.



Uživatelé služeb v Čáslavi dostali Dvojkolo

Občas nám ho firma, která jej vyrábí 
půjčila, ale to jen občas, tak nás vždy 
mrzelo, že jsme jej museli vrátit.
Diakonie ČCE nám na něj však během 
vánoční sbírky nasbírala a my máme tak 
v Čáslavi vlastní.

Moc jsme si přáli do Čáslavi dvojkolo,                
na kterém by mohli jezdit i uživatelé                 
s těžším postižením. 

Moc děkujeme.

Zima je v plném proudu a venku občas 
mrzne, jen to praští. Kdo má teplého 
pleteného kulíška, má vyhráno. A my 
jsme si je vyrobili, tak jsme vyhráli                 
na plné čáře. Sice se nedají nosit                   
na hlavě, protože jsou to pidi čepice           
pro pidi lidi, ale jako zavěšená dekorace               
na větvičce udělají hned zimní atmosfé-
ru. Z ruličky od alobalu jsme si ustřihli 
malý kroužek, na který jsme provlékali 
stejně dlouhou nastříhanou vlnu.                 
Po navlečení celého kroužku jsme 
provlékli vlnu středem kroužku dovnitř            
a uvázali střapec. Vnitřek čepice jsme 
ještě trochu vycpali vlnou a nalepili jsme 
malou ozdůbku na lem čepice.

Zimní tvoření v Čáslavi

Jako každý rok před vánoci se pilně 
chystáme ve všech službách na oslavu 
tohoto kouzelného času. Bohužel pan-
demie Coronaviru stále mění naše životy 
a neumožňuje nám žít tak, jak jsme 
zvyklí. My se ale nevzdáváme a vánoce 
strávíme tradičně nad šálkem něčeho 
dobrého a mlsáním domácího cukroví.

Uživatelé v Domově v Libici nad Cidlinou 
pekli cukroví



 Sídlo organizace

tel.: 739 244 771; e-mail: dvorak.petr@diakonie-stred.cz

Kouřimská 15
280 02 Kolín
IČ: 42744326

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

diakonie.stred

Datová schránka: gzcui5f

www.diakonie-stred.cz

 Správní rada

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. - ředitel střediska a předseda správní rady

 
Bc. Dana Lučanová - manažerka služeb pro osoby v tíživé sociální situaci, 
členka správní rady
tel.: 734 410 990; e-mail:  lucanova.dana@diakonie-stred.cz    

tel.: 734 809 127; e-mail: batalova.dana@diakonie-stred.cz    

Mgr. Bc. Radka Štroblová - manažerka služeb pro lidi se zdrav. postižením, 
členka správní rady
tel.: 736 485 453; e-mail: stroblova.radka@diakonie-stred.cz    

Mgr. Dana Batalová - manažerka služeb pro seniory, členka správní rady

Pavel Apolen - vedoucí podpůrných služeb, člen správní rady
tel.: 739 358 544; e-mail: apolen.pavel@diakonie-stred.cz

Ilona Stehnová - účetní

Mgr. Markéta Černá, Ph.D. - administrativa + dárcovství
tel.: 734 516 734; e-mail:  cerna.marketa@diakonie-stred.cz 

tel.: 734 410 993, e-mail: stehnova.ilona@diakonie-stred.cz  

 Další kontakty

  

 Kontakty 

mailto:reditel.stred@diakonie.cz
http://www.diakonie-stred.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:podpora.stred@diakonie.cz
mailto:administrativa.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz
mailto:administrativa.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz


 Dárci a podporovatelé roku 2020

Děkujeme také všem ostatním, kteří nám v době epidemie věnovali roušky, 
látky, desinfekce, či jakkoliv jinak pomohli zvládnout toto těžké období.

Apolen Pavel, ATF fishing s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Bartůněk Bohumil, Bartůněk Jan, Branda Michal, Catering Chotěboř s.r.o., 
COLORLAK, a.s., Česká lékárna holding a.s., DAFF INNOVA s.r.o., Diakonie 
ČCE, DM drogerie markt, s.r.o., Dobročinný spolek Marta, Doušová Zdeňka, 
Dvořáková Jitka, Eychaner W., FIMPED, s.r.o., FS ČCE Benešov u Prahy,             
FS ČCE v Brandýse nad Orlicí, FS ČCE Čáslav, FS ČCE v Mělníku, FS ČCE 
Praha 2, Frančík Lukáš, GIVT.cz s. r. o., Gonda Marián, Havlíčková Dušková 
Drahomíra, Herp Franz Joachim, Chábová Monika, Janoušová Věra, Jelínek 
Zdeněk, JMT HEALTH, s.r.o., Jokešová Jana, Junák – český skaut, z. s., Kristín 
Roman, Kryvoš Stanislav, Lásková Hana, LEGRAND s.r.o., Lelek Pavel, LESS 
& TIMBER, a.s., Lidl Česká republika v.o.s., Linhart Aleš, Lučanová Dana, 
Mathiassen Hilde, Mašínová Květuše, Město Benešov, Město Bystřice, Město 
Čáslav, Město Golčův Jeníkov, Město Kolín, Město Kostelec nad Černými Lesy, 
Město Městec Králové, Město Nymburk, Město Pečky, Město Poděbrady, 
Město Veltruby, Město Vlašim, Město Votice, Nadace Charty 77, Nadace J&T, 
Nadace ČEZ, Nadace pojišťovny Kooperativa, Nadace VIA, Neklapil Milan, 
Novotný Tomáš, NROS, Obec Běrunice, Obec Církvice, Obec Chotusice,  
Obec Choťánky, Obec Chroustov, Obec Libice nad Cidlinou, Obec Odřepsy, 
Obec Senice, Obec Schořov, Obec Tupadly, Obec Veltruby, Obec Vrdy,             
Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, z.s., Palánová Alena, Pánek Adam, 
Poděbradský seniorát ČCE, Polák Jan, Portus Praha, z.ú., Prádelna Kyselý, 
a.s., Rathausová Eva, Rumanová Pavlína, Sbor ČCE Nymburk, SDH Libice, 
Seidl Jan, Siblík Petr, Sklenářová Dana, Slavík Jan, Sodexo Pass Česká 
republika a.s., Solařová Stanislava, Souček Pavel, Součková Drahomíra, 
Soukup Michal, Ing., Sova Ivan, Stehnová Ilona, Středočeský kraj, Štěpán 
Pecháček, Technické služby Vlašim s.r.o., Teplý Jaroslav, TESCO Poděbrady, 
TIME, s.r.o., Tlapnet s.r.o.,Troppová Pavlína, Ing.,TZMO ČR, s.r.o., Uhlíř Jan, 
Vojenský útvar 7214 – 21. základna taktického letectva Čáslav, Votýpka Pavel, 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, W.A.G. payment solutions, a.s., 
Wagner Eduard, Základní umělecká škola Poděbrady, Zemanová Dagmar, 
Zemanová Lenka.

 Poděkování 
Naše velké poděkování patří všem dárcům, sponzorům, podporovatelům 

a přátelům Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy. Děkujeme, že jste             

s námi!
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ROZVAHA  
v plném rozsahu k 31. 12. 2020  

sestavená podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

Účetní jednotka:  Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, 280 02  Kolín 2, IČ 42744326. 

Právní forma:  Účetní jednotka je evidovanou právnickou osobou ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) zákona o církvích a náboženských 
společnostech č. 3/2002 Sb. a je zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury 
České republiky pod evidenčním číslem 9-286/2003-15222. 

Označení AKTIVA 
 

Číslo 
řádku 

Stav 
     

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

     
účetního období v tis. Kč 

 
     1  2  

A. 
 

  Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 54 837 54 127  
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. 9 0  0    

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  2 0  0    
2. Software  3 0  0    
3. Ocenitelná práva  4 0  0    
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  5 0  0    
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  6 0  0    
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  7 0  0    
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný ma-

jetek 
 8 

0  0   
II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 20 65 734  66 042    

1. Pozemky  10 909  909    
2. Umělecká díla, předměty a sbírky  11 0  0    
3. Stavby  12 59 900  59 947    
4. Hmotné movité věci a jejich soubory  13 4 673  4 872    
5. Pěstitelské celky trvalých porostů  14 0  0    
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny  15 0  0    
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  16 0  0    
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  17 0  0    
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  18 252  314   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maje-
tek 

 19 
0  0   

III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7. 28 200  200    
1. Podíly v osobách ovládaných nebo ovládajících  21 200  200    
2. Podíly v osobách s podstatným vlivem  22 0  0    
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  23 0  0    
4. Zápůjčky organizačním složkám  24 0  0    
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky  25 0  0    
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  26 0  0   

IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až 
IV.11. 

40 
– 11 097  – 12 115    

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a  
vývoje 

 29 
0  0    

2. Oprávky k softwaru  30 0  0    
3. Oprávky k ocenitelným právům  31 0  0    
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému  

nehmotnému majetku 
 32 

0  0    
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému  

nehmotnému majetku 
 33 

0  0    
6. Oprávky ke stavbám  34 – 9 913  – 10 616    
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým  

věcem 
 35 

– 1 184  – 1 499    
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  36 0  0    
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  37 0  0    

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku 

 38 
0  0    

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 
majetku 

 39 
0  0  
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku 

Stav 

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

účetního období v tis. Kč 
 

     1  2  

B. 
 

  Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 19 804  32 889   
I.   Zásoby celkem Součet I.1. až I.9. 51 216 179   

1. Materiál na skladě  42 202  168    
2. Materiál na cestě  43 0  0    
3. Nedokončená výroba  44 0  0    
4. Polotovary vlastní výroby  45 0  0    
5. Výrobky  46 0  0    
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  47 0  0    
7. Zboží na skladě a v prodejnách  48 14  11   
8. Zboží na cestě  49 0  0    
9. Poskytnuté zálohy na zásoby  50 0  0   

II.   Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 71 7085 18 004   
1. Odběratelé  52 11  3    
2. Směnky k inkasu  53 0  0    
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry  54 0  0    
4. Poskytnuté provozní zálohy  55 20  20    
5. Ostatní pohledávky  56 1 772  1 591    
6. Pohledávky za zaměstnanci  57 2 1   
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe-

čení a veřejného zdravotního pojištění 
 58 

0  0    
8. Daň z příjmů  59 0  0    
9. Ostatní přímé daně  60 0  0    

10. Daň z přidané hodnoty  61 0  0    
11. Ostatní daně a poplatky  62 0  0    
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 

rozpočtem 
 63 

11  46    
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočty 

orgánů územních samosprávných celků 
 64 

1 774 13 749   
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve spo-

lečnosti 
 65 

0  0    
15. Pohledávky z pevných termínových operací a 

opcí 
 66 

0  0    
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů  67 0  0    
17. Jiné pohledávky  68 15 30   
18. Dohadné účty aktivní  69 3 480 2 564   
19. Opravná položka k pohledávkám  70 0  0   

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 80 12 280  14 481    
1. Peněžní prostředky v pokladně  72 183 171   
2. Ceniny  73 3  3    
3. Peněžní prostředky na účtech  74 12 094  14 307    
4. Majetkové cenné papíry k obchodování  75 0  0    
5. Dluhové cenné papíry k obchodování  76 0  0    
6. Ostatní cenné papíry  77 0  0    
7. Peníze na cestě  79 0  0   

IV.   Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až 
IV.3. 

84 
223  225    

1. Náklady příštích období  81 223  225    
2. Příjmy příštích období  82 0  0  

∑ 
 

  Aktiva celkem Součet A. až B. 85 74 641  87 016    
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Označení PASIVA Číslo 
řádku 

Stav 

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

účetního období v tis. Kč 
 

     1 2 

A. 
 

  Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 62 788 61 993  
I.   Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90 62 623  62 342    

1. Vlastní jmění  87 54 838 54 127   
2. Fondy  88 7 785  8 215    
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního ma-

jetku a závazků 
 89 

0  0   
II.   Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 94 165 -349   

1. Účet výsledku hospodaření  91 x -349    
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  92 165 x   
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 

let 
 93 

0  0  

B. 
 

  Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 11 853 25 023  
I.   Rezervy celkem Hodnota I.1. 97 0  0    

1. Rezervy  96 0  0   
II.   Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7. 105 0  0    

1. Dlouhodobé úvěry  98 0  0    
2. Vydané dluhopisy  99 0  0    
3. Závazky z pronájmu  100 0  0    
4. Přijaté dlouhodobé zálohy  101 0  0    
5. Dlouhodobé směnky k úhradě  102 0  0    
6. Dohadné účty pasivní  103 0  0    
7. Ostatní dlouhodobé závazky  104 0  0   

III.   Krátkodobé závazky celkem Součet  
III.1. až. III.23. 

129 
10 035  11 090    

1. Dodavatelé  106 824  1 120   
2. Směnky k úhradě  107 0  0    
3. Přijaté zálohy  108 2 808 2 703   
4. Ostatní závazky  109 2 743 3 255   
5. Zaměstnanci  110 2 138 2 252   
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům  111 2  0   
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění 
 112 

1 206 1 280   
8. Daň z příjmů  113 0  0    
9. Ostatní přímé daně  114 255 295   

10. Daň z přidané hodnoty  115 0  0    
11. Ostatní daně a poplatky  116 0  0    
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu  117 0  0    
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních 

samosprávných celků 
 118 

0  0    
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pa-

pírů a podílů 
 119 

0  0    
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společ-

nosti 
 120 

0  0    
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí  121 0  0    
17. Jiné závazky  122 0 137   
18. Krátkodobé úvěry  123 0  0    
19. Eskontní úvěry  124 0  0    
20. Vydané krátkodobé dluhopisy  125 0  0    
21. Vlastní dluhopisy  126 0  0    
22. Dohadné účty pasivní  127 59  48    
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  128 0  0    
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Označení PASIVA Číslo 
řádku 

Stav 

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

účetního období v tis. Kč 
 

     1 2  
IV.   Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 133 1 818 13 933   

1. Výdaje příštích období (383) 130 0  0    
2. Výnosy příštích období (384) 131 1 818 13 933 

∑ 
 

  Pasiva celkem Součet A. až B. 134 74 641  87 016  

        

Sestaveno dne: 29.6.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

   

 
   

PhDr. Petr DVOŘÁK, Ph.D., ředitel a předseda správní rady 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
v plném rozsahu k 31. 12. 2020  

sestavený podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

Účetní jednotka:  Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, 280 02  Kolín 2, IČ 42744326. 

Právní forma:  Účetní jednotka je evidovanou právnickou osobou ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) zákona o církvích a náboženských 
společnostech č. 3/2002 Sb. a je zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury 
České republiky pod evidenčním číslem 9-286/2003-15222. 

Označení Položka výkazu  
Čís
-lo 
řád
-ku 

Činnost Celkem 

 

 
  

 

  Hlavní Hospo-
dářská 

        v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

          5 6 7 

A.     Náklady   1 – – – 

  I.   Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 14 017  517  14 534  

    1. Spotřeba materiálu, energie a  
ostatních neskladovaných dodávek 

  3 
8480 70  8 550 

    2. Prodané zboží   4 0  33 33 

    3. Opravy a udržování   5 1 619 35 1 654 

    4. Náklady na cestovné   6 52  0  52 

    5. Náklady na reprezentaci   7 689 1 690 

    6. Ostatní služby   8 3 177 378 3 555 

  II.   Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9 0  0  0  

    7. Změna stavu zásob vlastní činnosti   10 0  0  0  

    8. Aktivace materiálu, zboží a  
vnitroorganizačních služeb 

  11 
0  0  0  

    9. Aktivace dlouhodobého majetku   12 0  0  0  

  III.   Osobní náklady Součet A.III.10. až 
A.III.14. 

13 
50 241  40  50 281  

    10. Mzdové náklady   14 37 165  40  37 205 

    11. Zákonné sociální pojištění   15 12 175  0  12 175 

    12. Ostatní sociální pojištění   16 0  0  0  

    13. Zákonné sociální náklady   17 873  0 873  

    14. Ostatní sociální náklady   18 28 0  28 

  IV.   Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 9 1  10  

    15. Daně a poplatky   20 9 1  10  

  V.   Ostatní náklady Součet A.V.16. až 
A.V.22. 

21 
293  10  303 

    16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení,  
ostatní pokuty a penále 

  22 
0  0  0 

    17. Odpis nedobytné pohledávky   23 62 0 62 

    18. Nákladové úroky   24 0  0  0  

    19. Kursové ztráty   25 0  0  0 

    20. Dary   26 0  0  0  

    21. Manka a škody   27 3  0  3  

    22. Jiné ostatní náklady   28 228 10  238 

  VI.   Odpisy, prodaný majetek,  
tvorba a použití rezerv a opravných položek 

Součet A.VI.23. až 
A.VI.27. 

29 
1 028 100  1 128  

    23. Odpisy dlouhodobého majetku   30 1 028  100  1 128 

    24. Prodaný dlouhodobý majetek   31 0  0  0  

    25. Prodané cenné papíry a podíly   32 0  0  0  

    26. Prodaný materiál   33 0  0  0  

    27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek   34 0  0  0  

  VII.   Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 424 12  436 

    28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky  
zúčtované mezi organizačními složkami 

  36 
424 12  436 

  VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37 0  0  0  

    29. Daň z příjmů   38 0  0  0  

∑       Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 66 012 680 66 692 
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Označení Položka výkazu  
Čís
-lo 
řád
-ku 

Činnost Celkem 

 

 
  

 

  Hlavní Hospo-
dářská 

        v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

          5 6 7 

B.     Výnosy   40 – – – 

  I.   Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 42 423  0 42 423 

    1. Provozní dotace   42 42 423  0  42 423  

  II.   Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 745   4  749  

    2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

  44 
15 0  15 

    3. Přijaté příspěvky (dary)   45 730  4 734 

    4. Přijaté členské příspěvky   46 0  0  0  

  III.   Tržby za vlastní výkony a za zboží Hodnota B.III. 47 20 641  843  21 484 

  IV.   Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až 
B.IV.10. 

48 
1 609  75  1 684 

    5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení,  
ostatní pokuty a penále 

  49 
0  0  0  

    6. Platby za odepsané pohledávky   50 0  0  0  

    7. Výnosové úroky   51 44 0  44 

    8. Kursové zisky   52 0  0  0  

    9. Zúčtování fondů   53 1 430  75  1 505 

    10. Jiné ostatní výnosy   54 135  0 135  

  V.   Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až 
B.V.15. 

55 
3 0  3  

    11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

  56 
0  0  0  

    12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   57 0  0  0  

    13. Tržby z prodeje materiálu   58 3  0 3  

    14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   59 0  0  0  

    15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   60 0  0  0  

∑      Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 65 421 922 66 343 

         

C.     Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 – (ř. 39 – ř.37) 62 -591  242 -349  

D.     Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 – ř. 37 63 -591  242  -349  

 
  

     

    
Sestaveno dne: 29.6.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

  
     

   
  

     

   
  PhDr. Petr DVOŘÁK, Ph.D., ředitel a předseda správní rady 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  
k 31. 12. 2020 

A. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské, statutárních 
orgánech a organizačních složkách s vlastní právní osobností 

01. Název účetní jednotky 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy. 

02. Sídlo účetní jednotky 

Kouřimská 15, 280 02  Kolín 2. 

03. Identifikační číslo  

42744326. 

04. Právní forma 

Účetní jednotka je evidovanou právnickou osobou ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) zákona o církvích a náboženských společ-
nostech č. 3/2002 Sb.  

05. Předmět hlavní činnosti  

a. Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: denní stacionář, domov pro osoby 
se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelská služba, sociálně terape-
utické dílny, odborné sociální poradenství, azylový dům, sociálně aktivizační služby.  

b. Poskytování dalších veřejně prospěšných služeb: zdravotní rehabilitační péče, koordinace a vzdělávání dobrovolníků, 
další vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, půj-
čování kompenzačních pomůcek, provozování chráněné dílny, chráněných pracovišť a poskytování pracovní rehabi-
litace, doprava osob se zdravotním postižením podle individuálních potřeb, organizování a zajišťování volnočasových 
aktivit pro děti a mládež, zřízení a provoz dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb., další činnosti a aktivity, které 
vhodně doplňují nebo navazují na sociální služby, zdravotní péči a definované veřejně prospěšné služby.  

06. Předmět vedlejší činnosti 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; hostinská činnost; 
ubytovací služby; pronájem nemovitostí; individuální přeprava osob.  

07. Statutární orgán 

Statutárním orgánem účetní jednotky je správní rada. K 31. 12. 2020 působila v následujícím složení: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 
(předseda a ředitel), Bc. Dana Lučanová, Pavel Apolen, Mgr. Dana Batalová, Mgr. Radka Štroblová.  

08. Jednání za účetní jednotku 

Jménem účetní jednotky jedná a podepisuje se předseda správní rady Střediska (ředitel) při všech právních jednáních do 
hodnoty 0,5 mil Kč samostatně, dále při všech právních jednáních činěných v rámci každodenní činnosti Střediska (zejména 
v záležitostech pracovněprávních, dotačních a v rámci řízení a jednání vedených před orgány veřejné správy). V právních jed-
náních přesahující 0,5 mil Kč jednají a podepisuj se jménem Střediska předseda správní rady Střediska (ředitel) a další člen 
správní rady Střediska společně. 

09. Kontrolní orgán 

Poradním a kontrolním orgánem účetní jednotky je dozorčí rada. Ke dni účetní závěrky působí v následujícím složení: Jaroslav 
Fér (předseda), Tomáš Starý, Jan Macháček, Miroslava Nulíčková, Jiří Musil, Pavel Melichar, Petr Niederle, Pavel Pistor (mís-
topředseda), Lia Valková, Pavel Vonšovský, Petr Vykydal. 

10. Organizační složky 

Organizační složky s vlastní právní osobností účetní jednotka nemá. Své služby poskytuje na pracovištích v Kolíně, Kutné 
Hoře, Čáslavi, Libici nad Cidlinou, Opolanech, Pátku u Poděbrad, Vlašimi, Benešově, ve Voticích a v Kostelci nad Černými 
lesy. 

11. Ostatní významné skutečnosti 

a. Do 31. prosince 2014 nesla účetní jednotka název Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi a sídlila na adrese Komenského 
náměstí 140/8, 286 01  Čáslav. 

b. Od 1. ledna 2015 v důsledku fúze sloučením je účetní jednotka také právním nástupcem Diakonie ČCE – střediska ve 
Vlašimi, IČ 73633674, a Diakonie ČCE ‒ střediska v Libici nad Cidlinou, IČ 00875058, které zanikly zrušením bez 
likvidace k 31. prosinci 2014. 

c. S účinností od 1. ledna 2016 se účetní jednotka, a to na základě dohody mezi Městem Kostelec nad Černými lesy a 
Českobratrskou církví evangelickou, potažmo Diakonií Českobratrské církve evangelické, která je zřizovatelem účetní 
jednotky, stala provozovatelem Domova pro seniory Kostelec nad Černými lesy, IČ 00873519, příspěvkové organizace 
Města Kostelec nad Černými lesy. Protože tato příspěvková organizace k témuž datu vstoupila do likvidace, účetní 
jednotka za ni nepřebrala žádná její práva ani závazky (výjimku představoval pouze převod práv a povinností z pra-
covněprávních vztahů dle § 338 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce); dotčené smluvní vztahy tak byly buď 
ukončeny, případně opětovně navázány účetní jednotkou. 

d. Vedení organizace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svoji činnost a podnikání a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání organizace.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 
zpracována za předpokladu, že organizace bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
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B. Informace o zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do 
příslušného rejstříku 

01. Zřizovatelem účetní jednotky je Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, 120 00  Praha 2, IČ 45242704. 
Účetní jednotka byla zřízena k 11. 9. 1991 rozhodnutím ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

02. Účetní jednotka je zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod 
evidenčním číslem 9-286/2003-15222. 

C. Informace o účetním období 

01. Informace o účetním období 

Vykazovaným účetním obdobím je kalendářní rok 2020. Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2020. Okamžikem sestavení účetní 
závěrky se rozumí 29. červen 2021. 

D. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s 
uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

01. Informace úvodní 

Účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a v souladu s Českými účetními 
standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

Účetní záznamy jsou zpracovávány na počítači s využitím programů Pohoda a Pamica (pro mzdovou agendu) od spol. 
Stormware.  

02. Informace o použitých obecných účetních zásadách  

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu věrného a poctivého zobrazení stavu a pohybu majetku a 
závazků, zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a 
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

03. Informace o použitých účetních metodách a odchylkách od nich 

a. Pro účtování o zásobách je používán způsob A. 

b. Odchylně od prováděcích právních předpisů k zákonu o účetnictví, ovšem za účelem věrnějšího zobrazení stavu ma-
jetku a závazků účetní jednotky, resp. posílení věcné a časové souvislosti s vynaloženými náklady, je postup uvedený 
v § 38 odst. 10 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, podle kterého má účetní jednotka na jedné straně snižovat 
vlastní jmění a na druhé straně zvyšovat výnosy, a to v částce rovné odpisům majetku pořízeného z dotace, resp. v 
tom poměru, v jakém bylo pořízení dlouhodobého majetku z dotace financováno, uplatňován rovněž na dlouhodobý 
majetek pořízený z daru, a to bez ohledu na to, zda jde o dar účelový, či nikoliv. 

c. Odchylně od prováděcích právních předpisů k zákonu o účetnictví, platných pro účetní jednotky, jejichž hlavním před-
mětem činnosti není podnikání, ovšem za účelem věrnějšího zobrazení stavu majetku a závazků účetní jednotky, po-
užila v minulosti účetní jednotka přiměřeně postup uvedený v § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (…) pro účetní jednotky, které jsou podnikateli (…). Rozdíly 
ze změn účetních metod, opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minu-
lých účetních obdobích byly proto obsaženy v rozvaze v položce pasiv A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta mi-
nulých let. V průběhu roku byl tento účet na základě rozhodnutí zřizovatele přeúčtován na účet 916 – rezervní fond. 

d. V rámci své hlavní činnosti, tj. poskytování sociálních služeb, přijímá účetní jednotka od osob, kterým služby poskytuje, 
peníze do úschovy (jde zejména o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem). Majetek takto přijatý 
do úschovy není ve vlastnictví účetní jednotky. Účetní jednotka o něm účtovala na podrozvahových účtech. V průběhu 
předchozích vykazovaných účetních obdobích byla převážná část peněz přijatých do úschovy uložena na bankovní 
účet, který banka neúročí, a jsou tak v rozvaze vykázány na straně jedné v aktivech v položce B.III.1 Peněžní prostředky 
v pokladně a v položce B.III.3 Peněžní prostředky na účtech v bankách, na straně druhé v pasivech v položce B.III.4 
Ostatní závazky. 

e. V rozvaze v položce aktiv B.II.5 Ostatní pohledávky jsou vykazovány  

- pohledávky za vybranými odběrateli služeb, resp. za osobami, jimž účetní jednotka poskytuje sociální služby,  

- pohledávky za zřizovatelem a za dalšími účetními jednotkami, jejichž zřizovatelem je zřizovatel účetní jednotky, tj. 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, popř. Českobratrská církev evangelická, IČ 00445223, a  

- pohledávky z předpisů nájemného a ostatní jiné pohledávky. 

f. V rozvaze v položce pasiv B.III.4 Ostatní závazky jsou vykazovány  

- závazky k vybraným odběratelům služeb, resp. za osobami, jimž účetní jednotka poskytuje sociální služby (jde 
zejména o závazky ke klientům z přijatých důchodů a sociálních, závazky ke klientům v dědickém řízení a závazky 
ke klientům z peněz přijatých do úschovy),  

- závazky za zřizovatelem a za dalšími účetními jednotkami, jejichž zřizovatelem je zřizovatel účetní jednotky, tj. 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, popř. Českobratrská církev evangelická, IČ 00445223, a  

- závazky z dlužného nájemného, závazky ke třetím osobám ze srážek z mezd a ostatní jiné závazky. 

g. Odchylně od prováděcích právních předpisů k zákonu o účetnictví, ovšem za účelem věrnějšího zobrazení stavu ma-
jetku a závazků účetní jednotky, resp. posílení věcné a časové souvislosti s vynaloženými náklady, je o nároku na 
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dotaci účtováno již v okamžiku, kdy vznikl nepochybný nárok na její přijetí; za ten je považována nejčastěji smlouva 
uzavřená s poskytovatelem dotace, případně rozhodnutí o jejím přidělení atp. Obdobně a ze stejných důvodů je účto-
váno také o nárocích vyplývajících z darovacích smluv; v tom případě je podkladem pro účtování písemná smlouva 
s poskytovatelem daru. 

h. V rozvaze položka pasiv B.IV.1 Výdaje příštích období obsahuje částky účetní jednotkou vynaložené, které časově a 
věcně souvisejí s náklady vykazovaného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech závazků, protože doku-
menty, na základě kterých by se o těchto částkách účtovalo přímo na účtech závazků, obdržela účetní jednotka až 
v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (v roce 2020 tato situace nenastala). 

04. Způsob oceňování majetku a závazků 

a. Hranice ocenění, od které jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok účtovány jako dlouhodobý majetek, je v účetní jednotce 
60 000,00 Kč, jinak je o nich účtováno jako o nakoupených službách a jako takové jsou účtovány přímo do spotřeby. 

b. Hranice ocenění, od které jsou samostatné movité věci a soubory majetku, charakterizované samostatným technicko-
ekonomickým určením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, účtovány jako dlouhodobý majetek, je v účetní jed-
notce 40 000,00 Kč, jinak je o nich účtováno jako o zásobách a jako takové jsou účtovány přímo do spotřeby. 

05. Způsob stanovení úprav hodnot dlouhodobého majetku (odpisy a opravné položky) 

a. Sazby účetních odpisů dlouhodobého majetku jsou počínaje účetním obdobím roku 2015 stanoveny z hlediska před-
pokládané doby jeho životnosti. Toto pravidlo představuje změnu používané účetní metody ve srovnání s tím, jak bylo 
postupováno v účetních obdobích do roku 2014, kdy se pro odpisování majetku používaly výhradně sazby stanovené 
zákonem o daních z příjmů.  

b. Ke změně účetní metody bylo přistoupeno za účelem věrnějšího zobrazení stavu majetku a závazků účetní jednotky, 
resp. aby také výše odpisů dlouhodobého majetku uváděná ve výkazu zisku a ztráty lépe odpovídala skutečnému 
opotřebování majetku.  

c. K popsané změně účetní metody bylo přistoupeno zejména s ohledem na položku A.II.3 Stavby, která se k počátku 
účetního období roku 2015 podílela na souhrnu pořizovacích cen dlouhodobého hmotného majetku 90 % (původní 
sazby účetních odpisů byly nastaveny za předpokladu životnosti staveb v rozmezí 30 až 50 let, a to bez ohledu na to, 
že v období nedlouho před či po zahájení jejich odpisování bylo na nich provedeno technické zhodnocení; nové sazby 
účetních odpisů byly v případě staveb nastaveny převážně na 100 let). 

d. V souvislosti se změnou odpisových sazeb, resp. v důsledku toho i odpisových plánů, byly počínaje účetním obdobím 
roku 2015 nastaveny oprávky dlouhodobého majetku na úroveň odpovídající novým odpisovým plánům; popisovaná 
změna tak byla promítnuta zpětně, a to prostřednictvím pasivní položky rozvahy A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let (viz odst. D.03.c). 

e. O opravných položkách účetní jednotka neúčtuje na základě § 26 odst. 4 zákona č. o účetnictví, resp. § 37 navazující 
vyhlášky. 

06. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Pro přepočet aktiv a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu používá účetní jednotka aktuálního kurzu devizového 
trhu vyhlašovaného Českou národní bankou. 

E. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 

01. Účetní jednotka nemá žádný majetek ani závazky, na které se vztahuje povinnost oceňovat je reálnou hodnotou. 

F. Informace o výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

01. Výkaz zisku a ztráty neobsahuje žádné výnosy ani náklady, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem. Podrobnější 
informace o vybraných významných položkách výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v části U.02. 

G. Informace o každé účetní jednotce, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

01. Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce. 

H. Informace o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku 

Označení AKTIVA Číslo 
řádku 

Stav 
    

k prvnímu 
dni 

přírůstky v 
průběhu 

úbytky v 
průběhu 

k posled-
nímu dni 

    
účetního období v tis. Kč 

A. 
 

  Dlouhodobý majetek celkem 1 54 837  885 – 1 595 54 127   
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 0  0 0 0   
II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 65 734  775 – 467 66 042    

1. Pozemky 10 909 0 0 909    
3. Stavby 12 59 900  47 0 59 947    
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 13 4 673  310 – 111 4 872    
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 252 418 – 356 314  

III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem 28 200  0 0 200  
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1. Podíly v osobách ovládaných nebo ovládajících 21 200  0 0 200   

IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 – 11 097  110 – 1 128  – 12 115   
6. Oprávky ke stavbám 34 – 9 913  0 – 703 – 10 616    
7. Oprávky k samostatným hmotným movit. věcem 35 – 1 184  110 – 425 – 1 499  

 
K výše uvedeným položkám dlouhodobého majetku nebyly vytvořeny žádné opravné položky a součástí jejich ocenění nejsou 
žádné úroky. 

I. Informace o celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem 
za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby 

01. Audit roční účetní závěrky za vykazované účetní období zajišťuje Ing. Pavel Lelek, CSc., ev. č. 1421, k datu účetní závěrky 
dokončen ještě není; audit roční účetní závěrky za jemu předcházející účetní období provedl rovněž (odměna za povinný audit 
roční účetní závěrky činila 75 tis. Kč, odměna za ověření čerpání prostředků poskytnutých dotací činila 13 tis. Kč). 

J. Informace o názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 
jejím jménem a na její účet drží podíl, informace o výši tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a 
druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky 
za minulé účetní období 

01. Účetní jednotka je jediným společníkem ve spol. Aggea s.r.o. (IČ 27118541). Základní kapitál této společnosti činí k rozvaho-
vému dni 200 tis. Kč, vlastní jmění 153 tis. Kč. Tato společnost ve vykazovaném účetním období nevykonávala žádnou činnost. 

K. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled 
splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a cel-
ních orgánů 

01. Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni žádné splatné dluhy z titulu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a nemá ani daňové nedoplatky u místně příslušných finančních 
a celních orgánů. 

L. Informace o počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, příp. informace o jejich ocenění 

01. Účetní jednotka coby evidovaná právnická osoba ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) zákona o církvích a náboženských společ-
nostech č. 3/2002 Sb. nemá žádné akcionáře, podílníky apod. 

M. Informace o částkách dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému 
dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní 
jednotkou 

01. Účetní jednotka neeviduje žádné dluhy, které vznikly ve vykazovaném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k 
rozvahovému dni přesahuje pět let a neeviduje ani jakékoliv dluhy kryté její plnohodnotnou zárukou. 

N. Informace o celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze 

01. Veškeré finanční nebo jiné závazky, známé účetní jednotce, jsou obsaženy v rozvaze. 

O. Informace o výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů 

01. Celkový výsledek hospodaření účetní jednotky za vykazované účetní období:  Kč -349 tis. (ztráta). 

02. Členění hospodářského výsledku podle hlavní a hospodářské činnosti: 

a. Hospodářský výsledek činnosti hlavní:  Kč –591 tis. (ztráta). 
b. Hospodářský výsledek činnosti hospodářské:  Kč +242 tis. (zisk). 

Podrobněji o způsobu zjištění základu daně z příjmů v části T. 

P. Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu v členění 
podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty, údaje o počtu a 
postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo obdobných orgánů 

01. Přehled osobních nákladů 

Typ nákladů Částka 

Mzdové náklady 37 205 tis. Kč 

Zákonné sociální pojištění 12 175 tis. Kč  

Ostatní sociální pojištění 0 tis. Kč 

Zákonné sociální náklady 873 tis. Kč  

Ostatní sociální náklady 28 tis. Kč  

Celkem 50 281 tis. Kč 

02. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle § 81 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 15, 16 a 20 vyhl. 
č. 518/2004 Sb. činil ve sledovaném období 121 osob. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 5 zaměstnanci současně členy 
statutárního orgánu; hrubá mzda zúčtovaná v jejich prospěch činila za vykazované účetní období celkem 3.072 tis. Kč, tj. 
8,26 % ze mzdových nákladů. Hrubá mzda zúčtovaná ve prospěch zaměstnanců vykonávajících odbornou činnost podle § 115 
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zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, činila za vykazované účetní období celkem 27.431 tis. Kč, tj. 73,73 % ze mzdo-
vých nákladů. 

Q. Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo ob-
dobných orgánů, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů 

01. Současným ani bývalým členům statutárního i kontrolního orgánu účetní jednotky nebyly ve vykazovaném účetním období 
vyplaceny žádné odměny a funkční požitky v souvislosti s jejich působením v těchto orgánech a nebyly ohledně nich sjednány 
žádné závazky. 

R. Informace o účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami 
nebo jinou zřizovací listinou v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy 
nebo jiné smluvní vztahy 

01. Nikdo z členů statutárního orgánu účetní jednotky nebyl účasten v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované 
účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 

S. Informace o výši záloh, závdavků a úvěrů, poskytnutých členům statutárních, kontrolních či obdobných orgánů a o dlu-
zích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky 

01. Ve vykazovaném účetním období nebyly současným ani bývalým členům statutárního ani kontrolního orgánu účetní jednotky 
poskytnuty žádné zálohy ani úvěry a nebyly přijaty na jejich účet žádné závazky jako určitý druh záruky.  

T. Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a informace o způsobech užití pro-
středků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích 

01. Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmu 

a. Pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob bylo využito systému účetních středisek.  

b. Členění hospodářského výsledku pro účely daně z příjmů je v zásadě obdobné jako členění podle hlavní a hospodářské 
činnosti z hlediska zákona o účetnictví. Výjimku z tohoto pravidla představují ty jednotlivé druhy činnosti v rámci hlavní 
činnosti, jež nesplňují podmínku podle § 18a odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; k nákladům 
a výnosům těchto jednotlivých druhů činnosti v rámci hlavní činnosti je pak přistupováno tak, jako kdyby šlo o činnost 
podnikatelskou.  

c. Jednotlivým druhem činnosti se v účetní jednotce rozumí 

- v rámci činnosti hlavní:  

i. sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (blíže viz odst. A.05.a),  

ii. služby jiné než sociální registrované (ve vykazovaném účetním období šlo jen o provoz dětské skupiny dle 
zákona 247/2014 Sb, jinak také viz odst. A.05.b);  

- v rámci činnosti hospodářské:  

i. pronájmy nemovitostí,  

ii. provozování kaváren,  

iii. vzdělávací činnost (vzdělávací kurzy pro veřejnost – nebyla v roce 2020 realizována),  

iv. benefiční akce (zejména dobročinný ples),  

v. provozování j íde lny pro jiné strávníky než vlastní klienty a zaměstnance,  

vi. provozování kuchyně pro jiné strávníky než vlastní klienty a zaměstnance, 

vii. silniční doprava osob (jiných než vlastních klientů). 

d. Náklady společné různým druhům činností, popř. jednotlivých činností v rámci téže činnosti jsou přiřazovány podle 
různých kritérií; vrcholovým kritériem je princip únosnosti. 

e. Vzhledem ke skutečnosti, že většina odpisovaného majetku byla pořízena z daru či dotace, popř. je využívána pro 
činnost, z níž příjmy nejsou předmětem daně, nejsou většinou odpisy uplatňovány jako náklady vynaložené na dosa-
žení, zajištění a udržení výnosů, které by vstupovaly do základu daně z příjmů. 

f. Základ daně na ř. 200 přiznání k dani z příjmů právnických osob za vykazované účetní období činí 343  tis. Kč.  

02. Účetní jednotka využila za vykazované účetní období možnosti snížení základu daně  

a. podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů (odečet pro veřejně prospěšné poplatníky), a to ve výši 300 tis. Kč, a 

b. podle § 34h odst. 7 zákona o daních z příjmů (odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta),  a to 
ve výši 42 tis. Kč  

výsledná daňová povinnost k dani z příjmů za vykazované účetní období je tak nulová.  

 

U. Informace o každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodno-
cení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani 
nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

01. Informace o vybraných významných položkách rozvahy 

a. Aktiva 

- Položka B.II.5 Ostatní pohledávky obsahuje 
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 pohledávky za vybranými odběrateli služeb, resp. za osobami, jimž účetní jednotka poskytuje sociální 
služby, a to v celkové výši 1 327 tis. Kč; 

 pohledávky za zřizovatelem a za dalšími účetními jednotkami, jejichž zřizovatelem je zřizovatel účetní jed-
notky, tj. Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, popř. Českobratrská církev evange-
lická, IČ 00445223, a to v celkové výši 264 tis. Kč. 

- Položka B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně obsahuje částku 45 tis. Kč, která představuje majetek přijatý do 
úschovy od třetích osob; jde tedy o majetek, který není ve vlastnictví účetní jednotky (blíže viz odst. D.03.d). 
Majetek obdobné povahy obsahuje též položka aktiv B.III.3 Peněžní prostředky na účtech, a to ve výši 
2 748 tis. Kč. V pasivech jsou závazky z titulu majetku přijatého do úschovy od třetích osob vykázány v položce 
B.III.4 Ostatní závazky. 

 

b. Pasiva 

- Přehled nejvýznamnějších dodavatelů  

Přehled nejvýznamnějších dodavatelů zpracován na základě podkladů účetního programu Pohoda. 
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- Položka A.I.2 Fondy obsahuje následující fondy: 

Název fondu Částka 

Fond darů pro vlastní užití 2 870 tis. Kč 

Fond reprodukce majetku  1 410 tis. Kč 

Fond rezervní z výsledku hospodaření 3 935 tis. Kč 

Celkem 8 215 tis. Kč 

Všechny výše uvedené fondy byly k rozvahovému dni kryty. 

- Položka B.III.4 Ostatní závazky obsahuje  

 závazky k vybraným odběratelům služeb, resp. za osobami, jimž účetní jednotka poskytuje sociální služby 
(jde zejména o závazky ke klientům z přijatých důchodů a sociálních, závazky ke klientům v dědickém 
řízení a závazky ke klientům z peněz přijatých do úschovy), a to v souhrnné výši 2 972 tis. Kč, přičemž 
z toho částka 2 793 tis. Kč představuje závazek klientům z titulu majetku přijatého do úschovy (blíže viz 
odst. D.03.d). V aktivech je majetek přijatý do úschovy od třetích osob vykázán v položkách B.III.1 Peněžní 
prostředky v pokladně a B.III.3 Peněžní prostředky na účtech; 

 závazky ke zřizovateli a dalším účetním jednotkám, jejichž zřizovatelem je zřizovatel účetní jednotky, tj. 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, popř. Českobratrská církev evangelická, 
IČ 00445223, a to v celkové výši 182 tis. Kč. 

 závazky z dlužného nájemného, závazky ke třetím osobám ze srážek z mezd a ostatní jiné závazky, a to 
v souhrnné výši 101 tis. Kč . 

 

02. Informace o vybraných významných položkách výkaz zisku a ztráty 

 

a. Náklady 

- Položka A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek obsahuje 

 náklady na spotřebovaný materiál ve výši 4 800 tis. Kč; 

 náklady na spotřebovanou energii ve výši 2 612 tis. Kč; 

 náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 138 tis. Kč; 

- Položka A.I.6 Ostatní služby obsahuje 

 náklady na telefonické a poštovní služby, internet a další spojové poplatky ve výši 170 tis. Kč; 

 náklady na odvoz a likvidaci odpadu ve výši 333 tis. Kč; 

 náklady na nájemné za movité věci i nemovitosti v souhrnné výši 548 tis. Kč; 

 náklady na stravovací služby ve výši 786 tis. Kč; 

 náklady na právní, ekonomické a poradenské služby souhrnné výši 755 tis. Kč; 

 náklady na služby softwarové a služby výpočetní techniky v souhrnné výši 695 tis. Kč; 

 náklady na jiné ostatní služby v souhrnné výši 268 tis. Kč. 

- Položka A.III.13 Zákonné sociální náklady obsahuje 

 náklady na náhrady mezd zaměstnanců za nemoc ve výši 511 tis. Kč; 

 náklady na vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců v celkové výši 208 tis. Kč; 

 náklady na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancům ve výši 
154 tis. Kč; 

- Položka A.III.14 Ostatní sociální náklady obsahuje 

 náklady na zaměstnanecké benefity ve výši 28 tis. Kč; 

 náklady sociální ostatní ve výši 0 tis. Kč. 

- Položka A.V.22 Jiné ostatní náklady obsahuje 

 náklady především na pojištění staveb a samostatných movitých věcí a pojištění odpovědnosti za škody 
z provozu v souhrnné výši 226 tis. Kč; 

 náklady na bankovní poplatky ve výši 9 tis. Kč; 

 technické zhodnocení malého rozsahu ve výši 0 tis. Kč; 

 jiné ostatní náklady v souhrnné výši 3 tis. Kč. 

- Položka A.VII.28 Poskytnuté příspěvky obsahuje: 

 příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami obsahuje příspěvky odváděné zřizovateli 
účetní jednotky, tj. Diakonii Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, na základě jeho 
vnitřního předpisu (čl. 19 Řádu diakonické práce), platného rovněž pro účetní jednotku. 

 členské příspěvky za členství účetní jednotky v následujících právnických osobách: 
a. Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831; 

b. Asociace občanských poraden, IČ 65998642; 

c. MAS Blaník, z. s., IČ 01675842. 
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b. Výnosy 

Výnosy z vlastní činnosti činily ve vykazovaném období celkem 23 171 tis. Kč, což představovalo 34,93 % všech 
výnosů, přijaté dary a dotace a ostatní výnosy činí celkem 43 172 tis. Kč, resp. 65,07 % z celkového objemu 
výnosů. 

- Položka B.I.1 Provozní dotace je blíže popsána v odst. V.01 Přehled přijatých dotací. 

- Položka B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami obsahuje 

 dary od zřizovatele účetní jednotky, tj. Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, použité 
ve vykazovaném účetním období, v roce 2020 ve výši 15 tis. Kč. 

- Položka B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) je blíže popsána v odst. V.02 Přehled přijatých darů. 

- Položka B.III Tržby za vlastní výkony a zboží obsahuje  

 tržby za vlastní výrobky 75 tis. Kč, 

 tržby za služby sociální 20 500 tis. Kč, 

 tržby z vedlejší činnosti 816 tis. Kč, 

 tržby za zboží 93 tis. Kč. 

- Položka B.IV.9 Zúčtování fondů obsahuje 

 částku ve výši 905 tis. Kč, jež představuje snížení vlastního jmění vlivem odpisů majetku pořízeného z daru 
či dotace (blíže viz odst. D.03.b). 

 částku ve výši 600 tis. Kč, jež představuje snížení vlastního jmění vlivem využití fondu reprodukce majetku. 

- Položka B.IV.10 Jiné ostatní výnosy obsahuje 

 přijaté náhrady od pojišťoven ve výši 134 tis. Kč; 

 jiné ostatní výnosy v souhrnné částce 1 tis. Kč. 

V. Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů a  
přehled přijatých a poskytnutých darů 

01. Přehled přijatých dotací 

Poskytovatel dotace Účel dotace Částka 

Středočeský kraj Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 22 171 tis. Kč 

Středočeský kraj Dotace z projektu Humanitárního fondu Střed. kraje  600 tis. Kč 

Středočeský kraj Dotace na podporu vyb. druhů soc. služeb ve Stř. kraji I a II 9 174 tis. Kč 

MPSV Covidové dotace 2020 6 980 tis. Kč 

EU Dotace na projekty 2 596 tis. Kč 

Úřad práce České republiky Dotace na vyhrazení VPP  168 tis. Kč 

Město Benešov Dotace na podporu sociálních služeb 105 tis. Kč 

Město Čáslav Dotace na podporu sociálních služeb 100 tis. Kč 

Město Kolín Dotace na podporu sociálních služeb 105 tis. Kč 

Město Libice nad Cidlinou Dotace na podporu sociálních služeb 72 tis. Kč 

Město Votice Dotace na podporu sociálních služeb 100 tis. Kč 

Město Vlašim Dotace na podporu sociálních služeb 100 tis. Kč 

Město Kutná Hora Dotace na podporu sociálních služeb 40 tis. Kč 

Město Poděbrady Dotace na podporu sociálních služeb 50 tis. Kč 

Obec Pátek Dotace na podporu sociálních služeb 25 tis. Kč 

Město Nymburk Dotace na podporu sociálních služeb 27 tis. Kč 

Město Městec Králové Dotace na podporu sociálních služeb 10 tis. Kč 

Celkem  42 423 tis. Kč 

   

02. Přehled přijatých darů 

Provozní pen. dary z tuzemska v rámci DČCE 

Diakonie ČCE 15 521,00 Kč 

Celkem 15 521,00 Kč 

  
Provozní pen. dary z tuzemska - ostatní  

Nadace NROS 157 250,00 Kč 

Nadace ČEZ 25 000,00 Kč 

Nadace JaT 250 000,00 Kč 

Ikea ČR s.r.o. 55 081,00 Kč 
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Portus Praha z.ú. 51 750,00 Kč 

Time s.r.o. 2 000,00 Kč 

DAF INNOVA s.r.o. ,00 Kč 

Tlapnet s.r.o. 2 000,00 Kč 

DM drogerie markt s.r.o. 12 023,00 Kč 

Nadace pojištovny Kooperativa 2 000,00 Kč 

Obec Vrdy 40 000,00 Kč 

Obec Veltruby 72 000,00 Kč 

Obec Tupadly 5 000,00 Kč 

Soběslavský Jan 8 000,00 Kč 

Zúčtování fondu darů 2019 10 678,40 Kč 

Sklenářová Dana 2 750,00 Kč 

Jokešová Jana 7 000,00 Kč 

Novotný Tomáš 6 955,00 Kč 

Uhlíř Jan 1 955,00 Kč 

Mathiassen Hilde 12 888,00 Kč 

Celkem 660 383,40 Kč 

  
Provozní nepeněžní dary  

Diakonie ČCE 14 470,00 Kč 

Nadace Charty 77 11 771,38 Kč 
Farní sbor ČCE v Praze 2 - Vinohrady 30 000,00 Kč 

TZMO Czech Republic s.r.o. 15 281,00 Kč 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING,  a.s. 1 437,40 Kč 

Celkem 72 959,78 Kč 

  

Přijaté dary celkem 748 549,78 Kč 

  

W. Přehled veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu 

01. Účetní jednotka ve vykazovaném účetním období nevyhlásila žádnou veřejnou sbírku podle zvláštního právního předpisu. 

X. Informace o způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

01. Hospodářský výsledek předcházejícího účetního období byl převeden na rezervní fond.  

 

  
Dne: 29.6.2021 

 

Člen statutárního orgánu,   .........................................................................................  
jehož podpisový záznam je připojen k účetní závěrce:  PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., ředitel a předseda správní rady 
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