2016
HUMANITA
NESTRANNOST
NEUTRALITA
NEZÁVISLOST
DOBROVOLNOST
JEDNOTA
SVĚTOVOST

Český červený kříž
Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název
Český červený kříž
Právní forma
spolek (vnitrostátní právo)
národní společnost Červeného kříže dle Ženevských úmluv (mezinárodní právo)
Zápis do veřejného rejstříku, identifikátory
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 5090
Sídlo
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6 — Břevnov
IČO 00426547
DIČ CZ00426547
Zákon
Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
a o Československém červeném kříži
Vznik
1993 — Český červený kříž
Působnost
Česká republika
Uznání Mezinárodním výborem Červeného kříže
26. 8. 1993 — Český červený kříž
Přijetí do Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce
25. 10. 1993 — Český červený kříž
Právní předchůdce
Československý červený kříž
Kontakty
Telefon: 251 104 111
E-mail: info@cervenykriz.eu
Internet: www.cervenykriz.eu
Datová schránka: ipx4mjz
Twitter: @CCK_Tweetuje
Bankovní spojení
7334011/5500
Sbírkový účet Fondu Humanity ČČK
333999/2700

2

Český červený kříž

OBSAH
4 I. Obecná část
6 1. Úvodní slovo prezidenta ČČK
7 2. Základní informace o společnosti a organizační struktura
8 3. Zahraniční humanitární aktivity ČČK
8		
Materiální pomoc — Sýrie, Nepál
10		
Finanční pomoc
11 4. Činnost ČČK v České republice
11		
První pomoc
14		
Bezpříspěvkové dárcovství krve
14		
Oblast sociální činnosti
16		
Projekt Děti
16		
Příprava na mimořádné události a krizové situace
17		
Mezinárodní humanitární právo
18		
Zahraniční spolupráce
18		
Pátrací služba
18		
Ediční činnost
19 5. Domy seniorů ČČK
20 6. Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové
21 7. Kolektivní členové ČČK
22 8. Dárci a partneři národní společnosti ČČK
23 II. Statistické údaje a přehledy
27 III. Finanční část
28 1. Výsledky hospodaření
31 2. Zpráva auditora

Výroční zpráva 2016

3

4

Český červený kříž

I. OBECNÁ ČÁST
1. ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA ČČK
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
3. ZAHRANIČNÍ HUMANITÁRNÍ AKTIVITY ČČK
4. ČINNOST ČČK V ČESKÉ REPUBLICE
5. DOMY SENIORŮ ČČK
6. DĚTSKÁ ODBORNÁ LÉČEBNA CH. G. MASARYKOVÉ
7. KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČČK
8. DÁRCI A PARTNEŘI NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI ČČK

Výroční zpráva 2016

5

I. OBECNÁ ČÁST

1. ÚVODNÍ SLOVO

V rukou právě držíte Výroční zprávu Českého červeného kříže za rok 2016. Je přehledem činnosti ČČK
jako hlavního spolku a získáte z ní přehled o našich
hlavních programových činnostech, kterými se v duchu principu humanity snažíme předcházet nejrůznějším formám lidského utrpení či je alespoň zmírňovat. Programové činnosti se odehrávají především na
poli sociálním, zdravotním a humanitárním. K obrazu
ČČK popsaném v této zprávě musíme přičíst řadu
dalších činností, které v tomto duchu zajišťují naše
oblastní spolky působící prakticky v každém okrese
naší vlasti. Těchto sedm desítek pobočných spolků
převádí obecné principy naší činnosti do místních
podmínek a celoplošné programy doplňuje o desítky
programů lokálních. Právě stálá přítomnost v terénu
umožňuje ČČK také reagovat v případě nenadálých
potřeb, jakými mohou být nejrůznější druhy mimořádných událostí.
Podobně je tomu i v měřítku celosvětovém.
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce je prostřednictvím svých národních společností každodenně přítomno ve 190 zemích světa.
Český červený kříž je do této celosvětové sítě zapojen — v roce 2016 například poskytl rozsáhlou pomoc
přímo v srdci Sýrie, neboť jsme, jako první země EU,
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dopravili několik zásilek velmi potřebných komodit,
které prostřednictvím syrské národní společnosti
pomohly řadě Syřanů zkoušených válkou. Podobně
jsme ve spojení s nepálskou národní společností dokončili výstavbu zdravotnického zařízení v Limpataru.
I to jsou kamínky v celosvětové činnosti Červeného
kříže a Červeného půlměsíce, které ročně poskytne
svou pomoc a služby téměř 400 milionům lidí naší
planety. Na uvedených mezinárodních projektech
ČČK se ukázal v praxi význam základních principů
ČK+ČP, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.
Od jejich formulace uplynulo již 55 let. Díky nim se
zvedají pomyslné závory a můžeme se tak dostat
k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují, ať jsou
kdekoli.
Děkuji našim členům, zaměstnancům a dobrovolníkům i všem, kteří naši pomoc podpořili.
Marek Jukl
prezident Českého červeného kříže

I. OBECNÁ ČÁST

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Český červený kříž (ČČK) a jeho orgány (hlavní spolek)
Shromáždění delegátů ČČK, Výkonná rada ČČK, Dozorčí rada ČČK
Oblastní spolky ČČK (OS ČČK) a jejich orgány (pobočné spolky)
valné shromáždění oblastního spolku, oblastní výkonná rada, dozorčí rada
Místní skupiny ČČK (MS ČČK) a jejich orgány (organizační jednotky OS ČČK)
valná hromada, představenstvo, předseda, revizoři
Statutární orgány ČČK a jeho organizačních jednotek
prezident ČČK (Společnost ČČK), předseda OVR ČČK (oblastní spolek ČČK)
Odborné orgány ČČK
Úřad ČČK a úřady oblastních spolků ČČK

Výroční zpráva 2016
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3. ZAHRANIČNÍ HUMANITÁRNÍ AKTIVITY ČČK
MATERIÁLNÍ POMOC
SÝRIE

Č

eský červený kříž dlouhodobě podporuje
pomoc obětem ozbrojeného konfliktu v Sýrii.
V loňském roce poskytl ČČK do Sýrie humanitární pomoc v celkovém objemu 11,7 tuny. Finanční
prostředky vynaložené na realizaci této humanitární
pomoci činily 9 014 232 Kč a pomoc proběhla v červnu, říjnu a prosinci.
V první vlně pomoci bylo její součástí zdravotnické
vybavení jako invalidní vozíky, chodítka, berle a zdravotní materiál v podobě speciálních uhlíkových obvazů,
ale také čtyři mobilní kuchyně, které umožní rozšíření
výdeje teplého jídla pro tisíce strádajících obyvatel.
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Ve druhé vlně jsme se zaměřili na podporu zdravotní péče, kterou Syrský arabský červený půlměsíc
poskytuje lidem ve válkou zasažených oblastech.
Předali jsme čtyři dialyzační jednotky spolu se zásobou potřebného zdravotnického materiálu.
V prosinci pak byla předána další dialyzační jednotka s odpovídajícím příslušenstvím a zdravotnickým
materiálem pro ošetření 60 pacientů, dále zařízení
pro přípravu vody pro dialýzu a čtyři defibrilátory.
Humanitární pomoc se uskutečnila za podpory
MZV ČR, Nadace ČEZ a Nadace Agrofert.

I. OBECNÁ ČÁST

NEPÁL

Z

de pokračovala výstavba ambulantního zdravotnického zařízení v obci Limpatar (oblast
Udayapur), která byla podpořena z vlastních
prostředků ČČK, a to částkou 1 213 000 Kč. Projekt
realizujeme ve spolupráci s Nepálským červeným
křížem a tamními úřady. Zařízení bylo předáno do
užívání začátkem roku 2017.

V roce 2016 jsme také darovali Nepálskému červenému kříži další zdravotnický materiál a přístroje
(například rentgen a hematologický analyzér).
Celková pomoc ve výši 3 411 400 Kč byla financována z výtěžku veřejné sbírky a z podpory MZV ČR.

Výroční zpráva 2016
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FINANČNÍ POMOC
ITALSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
—p
 říspěvek na humanitární pomoc pro zemětřesením
zasaženou Itálii ve výši 108 661 Kč (4 000 eur)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE ČK/ČP (IFRC)
— členský příspěvek ve výši 1 819 429 Kč (71 900 švýcarských franků)
— příspěvek na humanitární pomoc pro povodněmi zasaženou KLDR ve výši 200 000 Kč

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČK (ICRC)
— příspěvek na činnost ve výši 200 000 Kč

V roce 2016 poskytl
ČČK na zahraniční
humanitární
aktivity celkem
14 753 723 Kč.
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I. OBECNÁ ČÁST

4. ČINNOST ČČK V ČESKÉ REPUBLICE
PRVNÍ POMOC
Cílem tohoto projektu je seznamovat děti, mládež a dospělé se zásadami poskytování první pomoci a ochrany zdraví, a to interaktivní formou a s využitím moderních výukových prostředků.

DĚTI A MLÁDEŽ

T

uto cílovou skupinu školí ČČK v normách
znalosti Mladý zdravotník I. a II. stupně a dále
Zdravotník ČČK — junior. Vyškoleno bylo
v těchto normách celkem 9 816 žáků a studentů.
Zdokonalovací školení následně probíhají jako součást systému tzv. studijních středisek ČČK, kterých
jsme v roce 2016 uspořádali 45 s celkovým počtem
876 účastníků. Znalosti z oblasti první pomoci si
děti a mládež prověřují na postupových soutěžích
mladých zdravotníků ČČK. Vyškolení mladí lidé se

mohou po dosažení 18 let účastnit programu výuky
první pomoci dospělých a činnosti Humanitárních
jednotek ČČK.
V rámci této programové činnosti organizuje ČČK
také projekty zaměřené na bezpečnost silničního
provozu, na prevenci dětských úrazů či na výuku první
pomoci pro žáky speciálních škol. Součástí projektu
je také ediční činnost, ČČK například každoročně
ve čtyřtisícovém nákladu vydává Magazín mladého
zdravotníka.

Výroční zpráva 2016
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PRVNÍ POMOC

KURZY PRVNÍ POMOCI PRO DOSPĚLÉ
ORGANIZOVANÉ OS ČČK

J

de o výuku základů první pomoci, kurzy pro
uchazeče o řidičský průkaz, školení pořádané na
základě požadavků zaměstnavatelů nebo kurzy
pro zdravotníky zotavovacích akcí či výuky pro děti,
dále ČČK zajišťuje kurzy zaměřené na ovládání externích defibrilátorů nebo první pomoc pro příslušníky
tísňových složek. Některé oblastní spolky ČČK na základě akreditací udělených MPSV nebo MZ pořádaly
v roce 2016 také rekvalifikační kurzy Sanitář/sanitářka
a Pracovník v sociálních službách.

12

Český červený kříž

Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a Základní
norma zdravotnických znalostí (základy první pomoci)
jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. ČČK je držitelem dvou evropských
certifikátů, a to pro výuku základů první pomoci a pro
zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz.
Celkem jsme v oblasti první pomoci vyškolili a doškolili 42 555 osob.

I. OBECNÁ ČÁST

PRVNÍ POMOC

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI ČČK

ZDRAVOTNICKÉ
DOZORY

S

T

oučástí interního odborného vzdělávání v oblasti první pomoci jsou i základní a doškolovací
kurzy pro zdravotnické instruktory ČČK, které
absolvovalo 35 osob. V roce 2016 také bylo nově
vyškoleno 26 osob v kurzu Dobrovolná sestra.

uto službu poskytují OS ČČK na velkých
společenských, sportovních či kulturních
akcích. V roce 2016 oblastní spolky ČČK
v rámci zdravotnických dozorů ošetřily 5 849 osob
a naši zdravotníci odsloužili 33 561 hodin. Zajímavý
je i počet zdravotníků, kteří byli ve službě — celkem
1 874 lidí.

OUTDOOROVÉ AKCE

C

ílem účasti ČČK na outdoorových akcích je
především seznámit širokou veřejnost interaktivní a zábavnou formou se základy poskytování předlékařské první pomoci. Nejvíce těchto akcí
se pravidelně koná u příležitosti Světového dne první
pomoci, který každoročně vyhlašuje Mezinárodní
federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce
a vždy připadá na druhou sobotu v září. Partnery
těchto akcí jsou tradičně Zdravotnická záchranná
služba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči,
Policie ČR či kolektivní členové ČČK.
Výroční zpráva 2016
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BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE
(BDK)

T

ento tradiční projekt zahrnuje především
oblast oceňování bezpříspěvkových dárců krve
a krevních složek, spolupráci s transfuzními
zařízeními při získávání bezpříspěvkových dárců
a propagaci BDK. I v této oblasti organizuje ČČK
zajímavé akce či projekty, jejichž cílem je získat nové
prvodárce z řad mladé generace, především mezi
studenty středních a vysokých škol.
Za finanční podpory ze strany krajů, sponzorů
a oblastních spolků ČČK probíhalo v uplynulém roce
mnoho akcí po celé České republice. Na programy
BDK se oblastním spolkům ČČK podařilo získat částku
3 440 411 Kč, a to za služby spojené s odběry, z dotací
krajů a obcí a z darů od sponzorů. Z vlastních finančních zdrojů pak spolky přispěly částkou 660 464 Kč.

V roce 2016 se také uskutečnilo již tradiční setkání
25 bezpříspěvkových dárců krve s manželkou prezidenta republiky. Tito dárci jsou vybírání z řad nositelů
Zlatých křížů 1. třídy, tedy těch, kteří mají na svém
kontě 160 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních
složek.
Tento rok dále proběhlo páté setkání dárců krve,
kteří dovršili 250 bezpříspěvkových odběrů krve nebo
její složky. Tato slavnostní akce se koná jednou za dva
roky a dárcům je předáváno nejvyšší vyznamenání
ČČK — plaketa Donum sanguinis — donum vitae
neboli Dar krve — dar života.
V roce 2016 jsme ocenili celkem 29 376 bezpříspěvkových dárců.

OBLAST SOCIÁLNÍ ČINNOSTI

S

ociální činnost Českého červeného kříže je
postavena jak na dobrovolné práci našich členů
v oblastních spolcích a místních skupinách
ČČK, tak na práci profesionálů. Dobrovolníci ČČK
se podílejí na akcích pro seniory a tělesně postižené
občany, pomáhají v ošacovacích střediscích i protidrogových centrech a zajišťují provoz linek pomoci.
Dobrovolné pečovatelky 16 oblastních spolků ČČK
poskytly v rámci dobrovolné pečovatelské služby
bezplatnou péči 371 starým, nemocným, tělesně
postiženým a imobilním klientům.
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Český červený kříž poskytuje profesionální
pečovatelskou službu — agentury domácí ošetřovatelské péče Alice, jejichž zdravotničtí pracovníci provedli v roce 2016 při návštěvách u klientů
552 059 zdravotních výkonů. Evidovaných 13 agentur zaměstnávalo celkem 127 osob, které pečovaly
o 7 194 klientů.
Jednotlivé oblastní spolky ČČK provozují různé typy
sociálních zařízení či poskytují další sociální služby.
V námi provozovaných azylových domech nacházeli
útočiště a pomoc ženy v krizi, matky s dětmi, mladí

I. OBECNÁ ČÁST

lidé do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní nebo výchovné péče, dále pak osoby přicházející z výkonu trestu nebo muži ve věku od 18 let,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Služby — kromě ubytování, poskytování stravy a podmínek pro přípravu stravy — často
zahrnují také základní sociální a právní poradenství.
ČČK dále provozuje například Dechový rehabilitační stacionář pro děti, který umožňuje denní pobyt
zdravotně oslabeným dětem ve věku od 2 do 6 let,
jež nemohou navštěvovat běžná dětská předškolní
zařízení.
Od roku 2004 provozujeme také Dům péče ČČK —
nestátní zdravotnické zařízení hospicového typu, které
poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a především paliativní péči. Celkem disponuje
15 lůžky. V domech pro seniory či obdobných zařízeních se dále specializujeme na péči o klienty s chronickým duševním onemocněním.
Tři z našich oblastních spolků provozují dopravní
zdravotnickou službu, která se 30 zaměstnanci
a 21 vozy v roce 2016 přepravila průměrně 2 499 nemocných měsíčně.

V uplynulém roce se také podařilo poskytnout pomoc 489 klientům dvou našich protidrogových center.
Tato zařízení vedle poradenských služeb provozují
linku pomoci, spolupracují s protidrogovými komisemi
místně příslušných úřadů, psychology, psychiatry,
policií, školami a rodiči.
V oblasti sociální činnosti uspořádalo 17 OS ČČK
rekondiční pobyty pro 775 seniorů a přednáškové akce
pro 7 076 účastníků. Některé oblastní spolky ČČK
provozují i kluby seniorů.

HELP TRANS — POMOC V POHYBU

P

rojekt se zaměřuje na pomoc zdravotně
postiženým a seniorům. Dobrovolníci se snaží
umožnit běžné činnosti lidem, kteří s ohledem
na své postižení a omezení potřebují asistenci. Projekt
zahrnuje jednak provoz dispečinků, které zajišťují
osobní asistence, nákupy, návštěvy a další aktivity,

dále pak senior dopravu, která nabízí speciální sociální
přepravu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodičům s dětmi. Do projektu se zapojilo celkem
13 oblastních spolků ČČK a počet našich klientů
překročil 2 200 osob. Oblastní spolky ČČK v roce 2016
uskutečnily celkem 27 787 jízd.

TUZEMSKÉ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ DĚTI

T

yto ozdravné pobyty jsou určené zdravotně
oslabeným dětem, které se v důsledku chronického onemocnění nebo z nutnosti zvýšeného
zdravotnického dohledu nemohou zúčastnit běžného
dětského tábora. Tyto pobyty jsou koncipovány jako

pokračování léčebně preventivní a výchovné péče,
která je postiženým dětem poskytována průběžně po
celý rok. Celkem sedmi turnusů pořádaných v roce
2016 se zúčastnilo 211 dětí s diagnózami epilepsie,
mentální postižení a ortopedické vady.
Výroční zpráva 2016
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PROJEKT DĚTI

P

rojekt se zaměřuje primárně na podporu aktivit
pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let,
včetně jedinců ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou členy naší organizace. Další část
podpořených osob tvoří široká veřejnost, která se
seznamuje s činností organizace na akcích konaných
u příležitosti významných dní v rámci ČČK (Světový
den ČK nebo Světový den první pomoci) nebo na
akcích spojených se vzdělávacími projekty typu Road
Safety apod.
Díky „Projektu Děti“ mohli naši členové a dobrovolníci v roce 2016 ve 28 městech 13 regionů
zorganizovat 60 pravidelných volnočasových

aktivit — především kroužků, které navštěvovalo
1 179 dětí a mládeže do 26 let. Účastníci se seznamovali s Mezinárodním hnutím Červeného kříže
a Červeného půlměsíce, poznávali jeho historii,
principy a působnost, učili se základům předlékařské
první pomoci a pravidlům správného poskytování
pomoci. Kroužky byly určeny zejména žákům základních a středních škol, projekt byl prezentován na
regionální i centrální úrovni.
Pro realizaci činností s dětmi a mládeží existuje
uvnitř Českého červeného kříže jeho zvláštní složka — Mládež Českého červeného kříže. Členy M—ČČK
jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let.

PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
A KRIZOVÉ SITUACE
HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK

Č

eský červený kříž disponuje pro případ plánované pomoci na vyžádání při mimořádných
událostech 47 humanitárními jednotkami
s 841 členy. Tyto jednotky zasahují při mimořádných
událostech malého i velkého rozsahu. Jejich hlavní
činnost zahrnuje monitorování humanitární situace,
koordinaci materiální humanitární pomoci, poskytování psychosociální pomoci a první pomoci jako její
součásti, asistenci při zajišťování evakuačních center
a nouzového ubytování.
V roce 2016 se v rámci krizové připravenosti
také konalo další Celostátní cvičení humanitárních
jednotek, které tentokrát organizoval OS ČČK Mělník.
Účastníci cvičení měli možnost si v praxi vyzkoušet
postupy pro operační řízení, provoz evakuačních
center i péči o osoby zasažené mimořádnou událostí. Cvičení probíhalo v součinnosti s Ústředním
krizovým týmem ČČK.
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Kurz Člen HJ ČČK proběhl v Děčíně. V teoretické části kurzu se účastníci seznámili s dokumenty
krizové připravenosti ČČK a na modelových situacích
nacvičovali jejich praktickou aplikaci. Kurz absolvovalo 17 členů humanitárních jednotek z osmi oblastních
spolků ČČK.
Kurzem Maskér ČČK, který již tradičně připravuje
odborníky v maskování poranění, v roce 2016 prošlo
celkem 15 osob z 11 oblastních spolků ČČK. Maskéři
ČČK jsou neodmyslitelnou součástí pracovních
skupin jednotlivých OS ČČK, které se zabývají výukou
první pomoci, školením humanitárních jednotek ČČK
a přípravou občanů ke zvládnutí poskytování první
pomoci. Dovednosti a znalosti maskérů dále umožňují Českému červenému kříži zapojit se i do různých
akcí a aktivit mimo naši organizaci.

I. OBECNÁ ČÁST

ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ TÝM

P

ro případ potřeby poskytování personální
humanitární pomoci ČČK na území ČR při
přírodních katastrofách, velkých průmyslových
haváriích a dalších nouzových stavech a krizových
situacích, pro poskytování a školení psychosociál
ní podpory, stejně jako pro potřeby doprovodu

materiální humanitární pomoci ČČK do zahraničí
je zřízen Ústřední krizový tým ČČK. Tento tým je
součástí systému Evropské sítě pro psychosociální
podporu (ENPS) a členem Evropské společnosti pro
studie traumatického stresu (ESTSS).

MIGRANTI V ČR

T

aké v roce 2016 jsme řešili ve spolupráci
s Ministerstvem vnitra ČR otázku migrantů
na území České republiky. Prostřednictvím
příslušných oblastních spolků jsme oprávněným

osobám poskytovali sociální a humanitární asistenci
(potravinové balíčky, hygienické potřeby, pomoc při
pořízení jízdenek apod.).

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO

M

ezinárodní humanitární právo je součástí
mezinárodního práva, která se zabývá právní
regulací ozbrojených konfliktů. Jeho účelem
je maximálně omezit násilí provázející války a chránit
osoby, které se ozbrojeného konfliktu neúčastní.
Český červený kříž je od roku 2005 akreditován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pro vzdělávací program Základy mezinárodního
humanitárního práva. Kurz o rozsahu 25 hodin je
určen především pedagogům — učitelům základních

a středních škol, ale i ostatním zájemcům z řad
veřejnosti, ozbrojených sborů, novinářů, HZS, ČČK
a dalším. Ve spolupráci s armádou ČR školí Český
červený kříž i její příslušníky.
Český červený kříž je také členem Národní skupiny
pro implementaci mezinárodního humanitárního
práva. Naším prostřednictvím se s problematikou
mezinárodního humanitárního práva v roce 2016
seznámilo 3 177 osob.

Výroční zpráva 2016
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V

roce 2016 se zahraničním aktivitám věnovalo 10 oblastních spolků ČČK, většinou
šlo o přeshraniční spolupráci a výuku první
pomoci. Našimi partnery byly Německý ČK, Polský
ČK, Rakouský ČK a Slovenský ČK. Tři oblastní spolky
se zapojily také do projektů Evropské unie.
Celkem 14 oblastních spolků ČČK se také již popáté zapojilo do projektu Road Safety, který probíhá
pod patronací Britského červeného kříže a finančně
je podporován společností Canon, která poskytla na
realizaci projektu 20 000 eur. Ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému proběhla celá řada akcí spojených s ukázkami

první pomoci a s tématem bezpečnosti silničního
provozu.
ČČK se v roce 2016 zúčastnil zasedání komise pro
psychosociální pomoc (ENPS) v Portugalsku.
V průběhu roku jsme také přijali delegaci ICRC
a měli jsme možnost vyměnit si osobně zkušenosti s vedením Čínského ČK a oblastním spolkem
Čínského červeného kříže Peking, dále pak se
zástupci Úřadu Vietnamského červeného kříže,
Hessenského a Drážďanského červeného kříže.
Téma migrace a zahraniční humanitární pomoci
jsme měli možnost projednat s kolegy z ICRC a IFRC
či s delegací Chorvatského ČK.

PÁTRACÍ SLUŽBA ČČK

T

ato specializovaná služba ČČK vyřídila v roce
2016 celkem 3 496 žádostí týkajících se
především pátrání po migrujících členech
rodin, zejména z Asie a Afriky, rozdělených na cestě
do Evropy. I nadále pokračovalo pátrání po osudu
osob nezvěstných z období druhé světové války,

zajišťování dokladů souvisejících s válečnou perzekucí a pátrání po hrobech vojáků padlých ve druhé
světové válce. Rozsáhlou činností bylo i pátrání po
osobách, s nimiž nejbližší příbuzní náhle ztratili kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů.

EDIČNÍ ČINNOST

Č

eský červený kříž v loňském roce vydal
za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR dva ediční tituly: Magazín mladého zdravotníka
a příručku První pomoc není věda.
Ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva
dopravy ČR jsme vytvořili příručku s názvem Děti
v dopravě — První pomoc.
V roce 2016 dále bylo ve spolupráci se společností
IV-Nakladatelství distribuováno přes 98 000 kusů
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publikací První pomoc není věda, Omalovánky
první pomoci a Podivuhodná dobrodružství rodiny
Vojtíškových. Uváděné tituly se tematicky zaměřují
na oblast předlékařské první pomoci a jsou určeny
především dětem a mládeži. V případě uváděných
titulů je ČČK garantem jejich odborného obsahu.
Ediční činnost také zahrnovala vydání Výroční
zprávy ČČK a Novin ČČK.

I. OBECNÁ ČÁST

5. DOMY SENIORŮ ČČK

S

polečnost Český červený kříž provozuje
vlastní domy pro seniory — v Moravském
Písku, Ostrožské Nové Vsi a v Praze. V těchto
zařízeních ČČK poskytuje seniorům ubytovací a další
služby.
Například v Praze 6 — Břevnově nabízíme seniorům ubytování ve 47 moderních malometrážních
apartmánech a poskytujeme asistenční a zdravotní službu, nepřetržitý dohled a ostrahu, ordinaci
smluvního lékaře, zajišťujeme dovoz nákupů a také
moderní jídelnu a bufet. Pro odpočinek mají senioři
k dispozici velkou upravenou zahradu s jezírkem
a hřištěm na pétanque.

Výroční zpráva 2016
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6. DĚTSKÁ ODBORNÁ LÉČEBNA
CH. G. MASARYKOVÉ

D

ětská odborná léčebna Charlotty G. Masary
kové v Bukovanech je druhou nejstarší
respirační léčebnou v Čechách. Od roku 1994
je jejím zřizovatelem Český červený kříž. Léčebna
poskytuje odbornou lékařskou péči dětem ve věku
od 1 do 18 let.
Lékařská péče je zaměřena na nemoci horních
cest dýchacích, astma, alergie, kožní nemoci a poruchy výživy. Pobyt dětí je plně hrazen ze zdravotního pojištění, stejně jako pobyt doprovodu u dětí
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od 1 do 6 let. Součástí péče je i předškolní výchova
dětí a školní výuka včetně výuky cizích jazyků. Ročně
se v bukovanské léčebně s kapacitou 90 lůžek léčí
přibližně 400 pacientů.
Léčebna je od roku 2012 akreditovaným zařízením, které splňuje standardy vyplývající z požadavků
českých i mezinárodních norem pro bezpečný provoz
zdravotnického zařízení a poskytované zdravotní
péče včetně materiálního vybavení.

I. OBECNÁ ČÁST

7. KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČČK

Vodní záchranná služba ČČK (VZS ČČK)
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je
nestátní nezisková organizace, člen International Life
Saving Federation of Europe. Jejím hlavním posláním
je preventivní a záchranná činnost u vodních ploch,
příprava a výcvik svých členů, včetně dětí a mládeže,
a rozvoj vodního záchranného sportu. Při službách
na vodních plochách, případně při živelních katastrofách a obecném ohrožení, v rámci integrovaného
záchranného systému, zabraňují vyškolení členové
vážným úrazům, utonutím a materiálním ztrátám.
V roce 2016 členové VZS ošetřili 748 osob.
Svou připravenost zdokonaluje 1 449 členů VZS
ČČK v propracovaném systému školení a doškolování, a také při postupových soutěžích. Reprezentace
Vodní záchranné služby ČČK se účastní i mezinárodních závodů a mistrovství.
Horská služba ČR (HS ČR)
Základní činnost horské služby je organizována a financována obecně prospěšnou společností Horská
služba ČR, o. p. s., která celoročně zaměstnává
73 profesionálních záchranářů a 5 administrativních
pracovníků. V roce 2016 HS ČR evidovala 378 dobrovolníků, 43 čekatelů a 22 lékařů, kteří zasahovali za
zimní a letní sezónu celkem v 8 215 případech.
Horská služba ČR působí v sedmi horských oblastech — Šumava, Krušné hory, Jizerské hory,
Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. Zde
organizuje a provádí záchranné a pátrací akce
v horském terénu, poskytuje první pomoc, zajišťuje
transport zraněných a nemocných, stará se o provoz
záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby,
provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních
zařízení. Mezi další aktivity patří ediční a edukační
činnost, zpracování statistických údajů či hlídková
služba na hřebenech hor.

Svaz záchranných brigád kynologů (SZBK ČR)
SZBK ČR je zakládajícím členem mezinárodní organizace IRO, koordinující dnes činnost 42 organizací
z celého světa. Svaz sdružuje členy zabývající se
výcvikem psů ve vyhledávání živých i mrtvých osob
v nejrůznějších prostředích — od zimních sněhových
podmínek přes neprostupné přírodní terény, vyhledávání v sutinách pobořených domů, továren a objektů až po vyhledávání utonulých osob pod vodní
hladinou. Za zmínku stojí skutečnost, že SZBK ČR má
nejvíce atestovaných psovodů na světě a disponuje
týmem pro nasazení v zahraničí.
Speleologická záchranná služba České speleologické
společnosti (SZS ČSS)
SZS ČSS je zaměřena na záchranu osob při nehodách v jeskyních, kde nemůže jiný záchranný sbor
zasáhnout především z důvodu neznalosti tohoto extrémního prostředí. Speleologická služba je
organizována ve dvou stanicích s dosahem po celém
území České republiky (stanice Čechy a Morava)
a disponuje 30 zkušenými jeskyňáři. Zároveň je součástí integrovaného záchranného systému. Kromě
záchranářských prací pořádá SZS ČSS také pravidelné
lezecké výcvikové akce pro jeskyňáře i širší veřejnost.
MediClinic a. s.
Společnost MediClinic je největším poskytovatelem ambulantní lékařské péče v České republice.
Provozuje více než 200 ambulancí nejrůznějších
specializací ve velkých i menších městech s cílem
zvýšit dostupnost ambulantní péče v České republice. Stará se tak o zdraví více než 170 000 pacientů
a ročně realizuje přes 650 000 zdravotních výkonů.
Aktivity společnosti MediClinic se v návaznosti na
kolektivní členství v loňském roce zaměřovaly především na propagaci programových činností ČČK.

Skalní záchranná služba z.s. (SZS)
Posláním a cílem SZS je pomoc při záchranných pracích profesionálních složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje územního
odboru Náchod, zejména Hasičského záchranného
sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.
Tato pomoc obsahuje především poskytnutí první
předlékařské pomoci, vyproštění postižených z nepřístupných míst, transport v nepřístupném terénu
k dopravním prostředkům či pomoc při pátracích
akcích v nebezpečném terénu.

Výroční zpráva 2016
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8. DÁRCI A PARTNEŘI
NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI ČČK

Český červený kříž tímto děkuje všem svým
dárcům a spolupracujícím společnostem za jejich
finanční či materiální pomoc a podporu v roce 2016.
Poděkování za nezištnou pomoc náleží také našim
dobrovolníkům.
Spolupracující společnosti:
ASEKOL a.s., Blue Season Art Agency,
Boomerang Communication s.r.o., COMTECH
CAN s.r.o., CORETEX CZ SE, E+B textil, s.r.o.,
DIMATEX CS, spol. s r.o., Emirates, organizační
složka, GERLACH spol. s r.o., GUARANT
International spol. s r.o., HARTMANN-RICO a.s.,
JARNETTE RECLAMÉ spol. s.r.o., Kaufland Česká
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republika v.o.s., Martin Zach (3AX), Medsol s.r.o.,
Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace České
spořitelny, Nadace Vodafone, Procter & Gamble
Czech Republic s.r.o. / Procter and Gamble
International Operations SA, Raiffeisenbank a.s.,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Web4u s.r.o.
Veřejné a státní instituce:
Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo obrany ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstvo vnitra — GŘ HZS, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Královéhradecký kraj
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II. STATISTICKÉ ÚDAJE
A PŘEHLEDY
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Spolková činnost
Počet členů ČČK

Počet dobrovolníků ČČK

Počet oblastních spolků ČČK
registrovaných u Výkonné
rady ČČK

Počet registrovaných
místních skupin ČČK

14 285

2 911

69

517

M-ČČK
Počet členů a dobrovolníků M-ČČK

Počet oblastních skupin M-ČČK

933

7

Počet vyškolených a doškolených dětí, mládeže a dospělých osob prostřednictvím ČČK
Název normy

Počet vyškolených osob

Počet doškolených osob

A. Děti a mládež ve věku 6—18 let
Mladý zdravotník I. stupně

4 775

Mladý zdravotník II. stupně

4 089

Zdravotník ČČK — junior

952

B. Dospělí občané starší 18 let
B1 — kurzy pro širokou veřejnost
Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

1 892

Základní normy zdravotnických znalostí

3 257

Zdravotník zotavovacích akcí

1 582

Kurzy první pomoci pořádané na základě požadavků
zaměstnavatelů
Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)
První pomoc pro příslušníky tísňových složek

1 146

21 794
4 319
459

B2 — kurzy v rámci vnitřního odborného vzdělávání Českého červeného kříže
Dobrovolná sestra ČČK

26

Zdravotnický instruktor ČČK

14

Maskér ČČK

15

Celkem vyškoleno a doškoleno

24

Český červený kříž

41 464
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II. STATISTICKÉ ÚDAJE A PŘEHLEDY

Služby první pomoci
Název

Počet stanic/dozorů

Počet odsloužených
hodin

Počet ošetřených
osob

Počet zdravotníků
ve službě

Stálé stanice

18

2 134

535

66

Dočasné stanice

116

7 734

1 839

414

4 015

33 561

5 859

1 874

Zdravotnické dozory

Akreditace udělené ČČK
Instituce udělující akreditaci

Název akreditace/certifikátu

Evropské referenční centrum ČK

Evropský certifikát pro Základy první pomoci
Evropský certifikát pro zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Školení v normě Zdravotník zotavovacích akcí
Výuka Základní normy zdravotnických znalostí
Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů
Vzdělávací program Základy mezinárodního humanitárního práva

Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pořádání kvalifikačních kurzů nelékařských zdravotnických povolání
— tato akreditace je udělena na úrovni vybraných OS ČČK

Přehled kurzů pořádaných na základě akreditací udělených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Název kurzu

Počet oblastních spolků ČČK

Počet vyškolených pedagogů

Základní norma zdravotnických znalostí

46

347

Zdravotník zotavovacích akcí

49

460

Přehled kurzů pořádaných na základě akreditací udělených Ministerstvem zdravotnictví
a Ministerstvem práce a sociálních věcí
Název kurzu

Počet oblastních spolků ČČK

Počet vyškolených osob celkem

Sanitář — sanitářka

1

16

Pracovník v sociálních službách

2

40

Celkem vyškoleno

56

Výroční zpráva 2016
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Bezpříspěvkové dárcovství krve
Název ocenění

Počet oceněných

Plaketa Dar krve — dar života

154

Zlatý kříž 1. třídy

396

Zlatý kříž 2. třídy

801

Zlatý kříž 3. třídy

2 122

Zlatá medaile prof. Janského (40 bezpříspěvkových odběrů)

5 749

Stříbrné medaile prof. Janského (20 bezpříspěvkových odběrů)

8 398

Bronzová medaile prof. Janského (10 bezpříspěvkových odběrů)

11 756

Celkem počet oceněných

29 376

Tuzemské rekondiční pobyty
Počet zrealizovaných turnusů

Počet dětí

7

211

Humanitární jednotky
Počet ustavených humanitárních jednotek

Počet členů humanitárních jednotek

47

841

Počet ustavených krizových štábů

Počet členů krizových štábů

51

239

Mezinárodní humanitární právo

26

Počet nových školitelů

Počet pořádaných akcí s tematikou
humanitárního práva

Počet osob seznámených s tematikou
humanitárního práva

52

176

3 177
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III. FINANČNÍ ČÁST

1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ČČK V ROCE 2016 (V CELÝCH TISÍCÍCH)
I. Projekty financované z dotací ze státního rozpočtu
náklady

výnosy

výsledek
hospodaření

15 992

15 992

–

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

8 012

12

–8 000

Výuka první pomoci dětí a mládeže

3 543

43

–3 500

Ministerstvo zdravotnictví ČR
z toho:

Tuzemské rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti

556

–556

HELP TRANS — pomoc v pohybu

650

–650

Mezinárodní spolupráce v rámci Hnutí ČK/ČP

2 491

–2 400

Pátrací služba

700

–700

Nový tabletový systém pro Dům péče ČČK (OS ČČK Mladá
Boleslav)

40

–40

Poskytnutá dotace

15 846

15 846

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

380

380

–

z toho:

380

50

–330

330

330

Aktivity pro děti a mládež do 26 let

Poskytnutá dotace
Ministerstvo vnitra ČR — GŘ HZS

179

179

–

z toho:

Příprava maskérů ČČK ke cvičení IZS

64

19

–45

Kurz Člen HJ ČČK

29

–29

Cvičení HJ ČČK

86

–86
160

160

9 777

9 777

–

Podpora obnovy infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví
v Nepálu zasaženého zemětřesením v roce 2015

2 198

223

–1 975

Humanitární materiální pomoc pro obyvatele zasažené
ozbrojenými konflikty v Sýrii

3 134

134

–3 000

Humanitární materiální pomoc pro obyvatele zasažené
ozbrojenými konflikty v Sýrii II

4 445

445

–4 000

8 975

8 975

26 328

–

Poskytnutá dotace
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
z toho:

Poskytnutá dotace
Celkem

28

91
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II. Projekty financované z dotací z rozpočtů územních samosprávních celků
náklady

výnosy

výsledek
hospodaření

Královéhradecký kraj

300

300

–

z toho:

300

Oceňování a propagace BDK

–300
300

300

300

300

–

náklady

výnosy

výsledek
hospodaření

Sociální pomoc při migrační vlně

171

171

–

Road safety (grant Britského ČK — Canon)

540

540

–

1 435

1 435

–

Vybavení humanitárních jednotek ČČK (dar Nadace České spořitelny)

264

264

–

Z lásky k dětem (dar Procter & Gamble)

695

695

–

3 105

3 105

–

náklady

výnosy

výsledek
hospodaření

Spolková činnost

433

582

149

Noviny Červeného kříže

149

14

–135

Nemovitosti

1 426

1 228

–198

Úřad ČČK a ostatní činnosti

11 563

8 488

–3 075

Celkem

13 571

10 312

–3 259

náklady

výnosy

výsledek
hospodaření

43 304

40 045

–3 259

výdaje

příjmy

rozdíl

Poskytnutá dotace
Celkem

III. Projekty financované z grantů a darů

Humanitární pomoc Sýrie (dary Nadace ČEZ a Nadace Agrofert)

Celkem

IV. Vlastní činnost

Výsledek hospodaření

Celkem (I. až IV.)

Dotace a granty na investice

nečerpány

Výroční zpráva 2016
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Užití prostředků Fondu humanity ČČK
částka
Čerpání FH ČČK na pokrytí nákladů ČČK
Humanitární aktivity a pomoci — tuzemsko

1

Sociální pomoc při migrační vlně

1

Humanitární aktivity a pomoci — zahraničí

798

Podpora obnovy infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví v Nepálu zasaženého zemětřesením v r. 2015 (spoluúčast v projektu)

219

Humanitární materiální pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v Sýrii (spoluúčast v projektech)

579

Projekty ČČK

697

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (spoluúčast v projektu)

12

Výuka první pomoci dětí a mládeže (spoluúčast v projektu)

2

Mezinárodní spolupráce v rámci Hnutí ČK/ČP (spoluúčast v projektu)

91

Aktivity pro děti a mládež do 26 let (spoluúčast v projektu)

50

Příprava maskérů ČČK ke cvičení IZS (spoluúčast v projektu)

0

Dětská odborná léčebna v Bukovanech — opravy nemovitostí

542

Režijní a jiné náklady

404

Veřejná sbírka — náklady spojené s pořádáním

135

Fundraising — úhrada režijních nákladů

268

Ostatní náklady

Přímé příspěvky z FH ČČK

1

3 204

Humanitární aktivity a pomoci — tuzemsko

–

Humanitární aktivity a pomoci — zahraničí

1 521

Humanitární pomoc Nepál (zemětřesení v roce 2015) — příspěvek Nepálskému ČK na stavbu zdravotnického střediska

1 213

Humanitární pomoc Itálie (zemětřesení) — příspěvek Italskému ČK

108

Humanitární pomoc KLDR (povodně) — příspěvek Mezinárodní federaci ČK/ČP

200

Projekty ČČK
OS ČČK Blansko — příspěvek na vybavení pro HJ ČČK

1 683
37

OS ČČK Jičín — azylový dům

370

OS ČČK Jihlava — dopravní zdravotnická služba

220

OS ČČK Kladno — azylový dům

345

OS ČČK Praha 9 — domy pro seniory a dům se zvláštním režimem

630

Příspěvky fyzickým osobám na sociální účely

81

Zdroje prostředků Fondu humanity ČČK celkem

5 104

Fond humanity ČČK — veřejná sbírka

2 075

Fond humanity ČČK — fundraising (přímá korespondence)

2 388

Fond humanity ČČK — ostatní zdroje

30

1 900

Český červený kříž

641

III. FINANČNÍ ČÁST
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Úplnou zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k datu 31. prosince 2016 obsahující
i auditovanou účetní závěrku naleznete na www.cervenykriz.eu/audit/2016.pdf.
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