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3. zasedání 34. synodu ČCE (18. – 20. 5. 2017)

(Komise B)
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE
za období od 22. 4. 2016 do 23. 3. 2017 (termín schválení a odevzdání zprávy)

1. Personální změny v DRD
V dozorčí radě Diakonie (DRD), která byla zvolena 1. zasedáním 34. synodu v roce 2015, došlo
před dovršením první poloviny funkčního období k personální obměně. Na členství v DRD
koncem listopadu 2016 rezignovali Ondřej Macek a Simeona Zikmundová. Na uvolněná místa
byly povolány náhradnice Pavla Hýblová a Lia Valková. DRD v obměněném složení pracuje bez
dalších změn. V současné době však nemá žádného náhradníka, který není zaměstnancem
Diakonie. Proto shromáždění Diakonie na podnět DRD předkládá 3. zasedání 34. synodu návrh
kandidátů pro volbu náhradníků DRD.
2. Obvyklá práce DRD
V průběhu sledovaného období se DRD jednou měsíčně scházela k pravidelným jednáním
s výjimkou letních prázdnin. Zabývala se věcmi, které jí ukládá Řád diakonické práce
a organizační řád Diakonie, plnila příslušná usnesení synodu a zabývala se aktuálními záležitostmi
souvisejícími s činností Diakonie a jejích středisek. Ze svých jednání pořizovala zápisy, které
podrobně dokumentují její činnost a obsahují usnesení, do nichž jsou formulována veškerá
rozhodnutí DRD k projednávaným věcem. Jednotliví členové DRD navštěvovali střediska
Diakonie přidělená jim jako kontaktním osobám a předkládali písemné zprávy o vykonaných
návštěvách.
Dvě záležitosti vyplývající z činnosti Diakonie zaměstnávaly DRD po delší dobu. Byl to vleklý
spor střediska v Sobotíně s VZP o podávání léků klientům v zařízeních poskytujících sociální
služby a dlouhodobě neuspokojivá situace ve vedení Diakonie, která vyvrcholila rezignací ředitele
Petra Hašky ke dni 31. 1. 2017 a návrhem na jmenování nového ředitele Diakonie v únoru 2017.
3. Styky se SRD
Hlavním zdrojem informací o dění v Diakonii a o jejích aktuálních potřebách jsou zápisy z jednání
správní rady Diakonie (SRD). Členové DRD a SRD se osobně setkávají při jednáních DRD,
jejichž převážná část nyní probíhá za účasti obou orgánů, a také při osobních schůzkách
dojednávaných individuálně dle potřeby. Vztahy mezi členy obou orgánů jsou otevřené a založené
na vzájemné důvěře. Uzavřená jednání DRD se konají jen v případech, kdy to vyžadují církevní
řády, nebo projednávají-li se záležitosti související výhradně s činností dozorčích rad středisek.
Administrativní podporu činnosti DRD poskytuje na základě písemné dohody kancelář Diakonie,
tj. sestra Ivana Swiatková.
4. Styky se středisky Diakonie
Členům DRD jsou k dispozici zápisy z jednání správních i dozorčích rad středisek Diakonie.
Každý člen DRD je pro několik středisek Diakonie kontaktní osobou, která je pravidelně
navštěvuje. Příležitostí k návštěvám jsou zejména jednání dozorčích rad středisek a slavnostní či
mimořádné události ve střediscích. Písemné záznamy o návštěvách středisek jsou podkladem pro
jednání DRD, kde se pak hovoří o situaci ve střediscích a o tom, co bylo zjištěno při návštěvě.
DRD prověřuje a potvrzuje volby členů a náhradníků dozorčích rad středisek. Členové DRD pak
při službách Božích ve spolupracujících sborech nebo při jiných vhodných příležitostech
slavnostně pověřují zvolené členy dozorčích rad středisek. Předseda DRD a občas i některý
z dalších členů se podle možností účastní vícedenních porad ředitelů středisek, které se konají
dvakrát do roka.
5. Shromáždění Diakonie
DRD připravuje a svolává shromáždění Diakonie, které se podle ustanovení ŘDP obvykle schází
jednou za dva roky. Poslední shromáždění se konalo 25. 2. 2017. Bylo věnováno zejména
diakonickým hodnotám a kompetenčním modelům pro tři základní úrovně pracovníků v Diakonii.
Členům shromáždění se také představil nový ředitel Diakonie Jan Soběslavský, kterého synodní
rada na návrh DRD jmenovala v únoru 2017 s nástupem od dubna 2017.
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6. Plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE č. 15 a 64
2. zasedání 34. synodu přijalo usnesení č. 15 v tomto znění:
Synod usnáší změny Řádu diakonické práce navržené v tisku č. 18/4 na str. 4–18.
S ohledem na usnesené změny Řádu diakonické práce byl ve spolupráci DRD a SRD novelizován
Organizační řád Diakonie. DRD ho schválila při svém jednání 20. 10. 2016.
2. zasedání 34. synodu přijalo také navazující usnesení č. 64 v tomto znění:
Synod ukládá správní radě Diakonie ČCE, aby s platností od 1. 1. 2017 uspořádala a řídila
Diakonii ČCE podle participačního modelu, který byl předložen 2. zasedání 34 synodu v tisku
č. 18/4.
V současné době je Diakonie uspořádána a řízena podle participačního modelu.
7. Plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE č. 66
Činnosti DRD se týká také usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 66, které zní:
Synod bere na vědomí průběžnou zprávu o naplňování usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 46
a ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila další zprávu.
Výše zmíněné usnesení č. 46, které přijal 34. synod na svém 1. zasedání, zní takto:
Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s Diakonií ČCE pro 2. zasedání 34. synodu
a) formulovala očekávání, která má ČCE od dozorčí rady Diakonie ČCE,
b) přehodnotila počet členů dozorčí rady.
Financování činnosti dozorčí rady DČCE by pak bylo záležitostí ČCE – povšechného sboru.
Komise ve složení Petr Hudec, Vladimír Kopecký, Jan Soběslavský, Hana Svobodová, Ondřej
Titěra a Vladimír Zikmund, kterou ustavila synodní rada na jaře 2016, aby promyslela a navrhla
možné způsoby řešení, nebyla prozatím svolána k jednání. Synodní rada předkládá další
samostatnou zprávu k této věci.
8. Zásadní výstupy práce DRD
a. schválení výroční zprávy Diakonie ČCE za rok 2015;
b. kontrola plnění strategického plánu Diakonie ČCE za období do 30. 6. 2016;
c. schválení auditorů organizačních jednotek Diakonie ČCE pro období roku 2016;
d. rozhodnutí o sloučení střediska Zvonek v Praze 4 se střediskem v Praze a následná změna
termínu sloučení těchto středisek;
e. dopis ze dne 19. 9. 2016 adresovaný členům SRD;
f. schválení Organizačního řádu Diakonie ČCE ve znění předloženém 20. 10. 2016;
g. příprava shromáždění Diakonie ČCE (termínu, příprava a schválení programu, svolání);
h. výběrové řízení na místo ředitele Diakonie ČCE;
i. řešení stížnosti na postup při výběrovém řízení na místo ředitele střediska Diakonie ČCE
v Praze;
j. rozhodnutí o záměru zřizovat dle možností zastoupení Diakonie v zahraničí;
k. projednání a schválení rozpočtů Diakonie ČCE, DSA, DA pro rok 2017;
l. schválení dokumentu Diakonické hodnoty a postupu implementace těchto hodnot;
m. potvrzení voleb a pověření členů dozorčích rad Střediska humanitární a rozvojové spolupráce,
středisek ve středních Čechách, v západních Čechách, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně;
n. monitoring jednání mezi střediskem v Sobotíně, VZP a dalšími stranami o problému orálního
podávání léků klientům v zařízeních poskytujících sociální služby;
o. hodnocení kladů a záporů sloučení středisek v západních Čechách;
p. vyjádření k záměru zatížit/zastavit dům v Praze 2, Belgická 22 jako záruku za kontokorentní
úvěr na krátkodobé překlenovací zápůjčky poskytované organizačním jednotkám Diakonie;
q. návrh na jmenování Petra Neumanna a Kamily Viktorové členy SRD;
r. návrh změn ŘDP pro 3. zasedání 34. synodu;
s. příprava a schválení zprávy o činnosti DRD a její předložení 3. zasedání 34. synodu;
t. schválení zprávy o činnosti Diakonie ČCE pro 3. zasedání 34. synodu.
Za DRD Vladimír Kopecký, předseda

2

