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2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

(Komise B)
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE
od dubna 2019 do 26. 3. 2020 (termín schválení a odevzdání zprávy)
1. Orgány Diakonie a jejich spolupráce
Dozorčí rada Diakonie (DRD), kterou zvolilo 1. zasedání 35. synodu ČCE v květnu 2019, zahájila
své funkční období ustavujícím jednáním 27. 6. 2019. Předsedou DRD byl zvolen Vladimír
Kopecký a místopředsedou Ondřej Titěra. Dalšími volenými členy DRD byli Zdeněk Hojný
(zaměstnanec Diakonie), Hana Svobodová, Magdaléna Trgalová, Michal Vogl, Marta Zemánková
a Dan Žárský (zaměstnanec Diakonie). Synodní rada jmenovala svým zástupcem v DRD
Vladimíra Zikmunda. Na začátku roku 2020 rezignovala na členství v DRD ze zdravotních
důvodů Hana Svobodová. Na její místo byl povolán první náhradník Zdeněk Bárta.
Na základě usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 20 o zvýšení počtu členů správní rady Diakonie
(SRD) z pěti na šest DRD navrhla, aby synodní rada ČCE jmenovala Michaelu Albrechtovou
členkou SRD a náměstkyní ředitele pro oblast práce s lidskými zdroji na dobu od 1. 7. 2019
do 30. 6. 2025. Synodní rada navrženou kandidátku jmenovala.
Po dohodě se SRD DRD schválila, že pověřenou osobou, která bude jménem Diakonie bez
prodlení reagovat na připomínky veřejnosti k činnosti Diakonie ČCE, bude Štěpán Brodský.
DRD a SRD v posledním roce velmi efektivně a vstřícně spolupracovaly. Členové DRD byli vždy
bezprostředně informování o záležitostech, které souvisejí s její činností. Na všechny dotazy členů
DRD odpovídá SRD promptně, věcně a srozumitelně. Všechny materiály, které pro jednání DRD
připravuje SRD, jsou předkládány s dostatečným předstihem. Členové SRD jsou vždy připraveni
při jednání DRD podat k předloženým materiálům patřičná vysvětlení.
Kancelář Diakonie poskytovala na základě písemné dohody vzornou administrativní podporu
veškeré činnosti DRD.
Vzájemnou informovanost mezi DRD a vedením církve trvale zajišťovali dva členové synodní
rady, kteří jsou členy DRD.
2. Strategické plánování a řízení Diakonie
DRD byla průběžně informována, jak se naplňuje strategický plán Diakonie pro roky 2018–2020.
 S definovanými diakonickými hodnotami se při školeních seznámili téměř všichni
zaměstnanci Diakonie.
 Participativní model řízení Diakonie, se daří postupně naplňovat. Každý z členů SRD dle
OŘD čl. 3 odpovídá za určité klíčové oblasti řízení.
DRD konstatuje, že úkoly stanovené strategickým plánem jsou průběžně plněny.
3. Styky se středisky Diakonie
DRD pokládá za svůj velmi důležitý úkol udržovat kontakt s dozorčím radami středisek (DRS)
a metodicky je vést. DRS jsou na úrovni sborů pojítkem mezi ČCE a její Diakonií. DRD prověřuje
a potvrzuje volby členů a náhradníků DRS. Členové DRD slavnostně pověřují zvolené členy DRS
při bohoslužbách spolupracujících sborů nebo při jiných vhodných příležitostech. Každý z členů
DRD je kontaktní osobou několika středisek Diakonie. Má přístup k zápisům z jednání jejich
správních i dozorčích rad a nejméně dvakrát ročně navštěvuje střediska při jednání dozorčích rad
nebo při významných událostech v jejich životě. O vykonaných návštěvách předkládá písemné
a případně i ústní zprávy, jimiž se DRD podle potřeby zabývá.
Ve svých jednáních se DRD pravidelně zabývá také činností škol Diakonie.
4. Shromáždění Diakonie
Shromáždění Diakonie v roce 2019 uložilo DRD, aby s dozorčími radami středisek zahájila
rozhovor o vhodných změnách ŘDP čl. 15, který upravuje činnost dozorčích rad středisek,
případně o změnách souvisejících ustanovení OŘD.
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Jeden z členů DRD připravil dotazník pro rozhovory o postavení a úkolech DRS. Členové DRD
postupně představili záměr ve střediscích, kde jsou kontaktními osobami, a vyzvali členy DRS
k rozhovoru a k vyplnění dotazníku. Dotazníky byly již z části zpracovány a vyhodnoceny. DRD
prozatím nedospěla k rozhodnutí, zda výstupem tohoto procesu bude návrh změn ŘDP.
5. Obvyklá činnost DRD
DRD se scházela k plánovaným jednáním. Zabývala se věcmi, které jí ukládá Řád diakonické
práce a organizační řád Diakonie, plnila příslušná usnesení synodu a jednala o aktuálních
záležitostech souvisejících s každodenní činností Diakonie a jejích středisek. Ze svých jednání
pořizovala zápisy, které dokumentují její činnost a obsahují usnesení, do nichž jsou formulována
rozhodnutí DRD k projednávaným věcem. Kvůli úspoře času a peněz byla i v tomto období
některá plánovaná jednání DRD zrušena a neodkladné záležitosti byly projednány per rollam.
6. Zásadní výstupy práce DRD v období od dubna 2019 do března 2020
a. DRD schválila účetní závěrku Diakonie ČCE za rok 2018 včetně vypořádání hospodářského
výsledku a vzala na vědomí výsledky hospodaření DSA a DA za rok 2018;
b. DRD schválila výroční zprávu Diakonie ČCE za rok 2018;
c. DRD schválila auditory organizačních jednotek Diakonie ČCE pro období roku 2019;
d. DRD projednala a schválila rozpočty Diakonie ČCE, DSA a DA pro rok 2020;
e. DRD provedla kontrolu plnění strategického plánu Diakonie ČCE do 31. 12. 2019;
f. DRD schválila zřízení Diakonického sociálního podniku Levandule, s.r.o., dle projektu
předloženého správní radou střediska Diakonie Praha;
g. DRD potvrdila volby a pověřila dozorčí rady středisek v Písku, v Jaroměři, ve Vrchlabí,
ve Dvoře Králové nad Labem, v Krabčicích a ve Valašském Meziříčí;
h. DRD usnesla návrhy některých změn Řádu diakonické práce;
i. DRD schválila zprávu o činnosti Diakonie ČCE pro 2. zasedání 35. synodu;
j. DRD připravila a schválila zprávu o své činnosti pro 2. zasedání 35. Synodu.
7. Využití restitučních prostředků poskytovaných Diakonii
Kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR se DRD nemohla sejít k plánovanému jednání v březnu
2020. Proto per rollam projednala nakládání s finančními prostředky, které Diakonie dosud získala
z náhrad vyplácených ČCE dle zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi. Veškeré takto získané prostředky Diakonie spravuje jako Rezervní
fond restitučních náhrad s příslušným statutem. Veškeré dosavadní pohyby na tomto majetkovém
účtu jsou přehledně zachyceny v následující tabulce.
Datum přijetí částky
15.02.2016
05.05.2017

Přijato od ČCE

Zhodnocení
podílových
listů

Datum použití
peněžních
prostředků

Částka použití

Stav restitučních
prostředků

4 392 215,00 Kč
4 409 784,00 Kč

Přijato od ČCE
Přijato od ČCE
Úrok
Nákup podílových listů ČS - nemovitostní fond REICO
Zhodnocení podílových listů k 31.12.2017

11 001,00 Kč
15.06.2017

8 813 000,00 Kč

194 204,71 Kč
Celkem k 31.12.2017:
20.09.2018

8 801 999,00 Kč 205 205,71 Kč

9 007 204,71 Kč

4 423 013,00 Kč
11.12.2018

Přijato od ČCE
Dar na rekonstrukci domova Vyhlídka ve Vsetíně
Zhodnocení podílových listů k 31.12.2018

-750 000,00 Kč

304 017,58 Kč
Celkem k 31.12.2018: 13 225 012,00 Kč 509 223,29 Kč
25.01.2019

-750 000,00 Kč 12 984 235,29 Kč

4 453 974,00 Kč

Přijato od ČCE
Dar na vybudování nového domova Betlém
Nákup budovy K1 ve Valašském Meziříčí
Zhodnocení podílových listů k 31.12.2019

10.01.2019 -2 700 000,00 Kč
30.01.2019 -10 000 000,00 Kč
171 266,95 Kč
Celkem k 31.12.2019: 17 678 986,00 Kč 680 490,24 Kč

Poznámka

-13 450 000,00 Kč

Za DRD Marta Zemánková a Vladimír Kopecký
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4 909 476,24 Kč

