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Rok 2020 byl poznamenán 
onemocněním covid-19, které 
je způsobeno koronavirem 
SARS-CoV-2. Zákeřný virus 
se postupně rozšířil z Číny 
do celého světa a způsobil 
pandemii nebývalých rozměrů.

Český červený kříž se do boje 
s covidem-19 zapojil okamžitě 
a na mnoha frontách. Velký dík 
patří 310 zaměstnancům, 
471 členům a 10 563 dobrovol-
níkům z OS ČČK, partnerům 
a všem, kteří naši snahu podpořili.
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Vážení čtenáři,
jsem rád, že jste právě otevřeli výroční zprávu Českého červeného 
kříže za rok 2020. Tento rok byl pro nás všechny rokem výjimečným, 
neboť nejen naši zemi, ale prakticky celý svět zasáhla pandemie 
covidu-19. To samozřejmě ovlivnilo i Český červený kříž a jeho 
činnosti. I když jsme se věnovali pomoci těm, které pandemie nejvíce 
ohrožovala – nejen jednotlivcům, ale také zdravotnickým a sociálním 
zařízením, nepřestali jsme realizovat ani naše „klasické“ činnosti. 
Tím mám na mysli například výuku a poskytování první pomoci, 
celou škálu sociálně-zdravotních aktivit, propagaci a oceňování 
bezpříspěvkových dárců krve, které jsme poprvé rozšířili o ocenění 
dárců krvetvorných buněk, pátrací službu či zahraniční humanitární 
aktivity. Dále jsme pokračovali v šíření mezinárodního humanitárního 
práva a také jsme pomáhali při povodních. Některé z našich činností 
jsme museli vlivem protiepidemických opatření omezit, což se týkalo 
třeba práce s dětmi a mládeží v oblasti první pomoci. Covid-19 ukázal 
sílu lidské solidarity – tisíce lidí se dobrovolně přihlásily, aby pandemii 
naším prostřednictvím pomohly zvládnout; podpořila nás i řada 
sponzorů. Všechny činnosti, které ČČK v naší zemi uskutečňuje, se 
dějí na lokální úrovni, na úrovni našich oblastních spolků i místních 
skupin ČČK. Nejlépe nás poznáte právě v místě svého bydliště. Tato 
výroční zpráva je naproti tomu jen „neživým“ souhrnem zejména 
ústředních programových aktivit. Věřím, že i tak pro vás bude 
obrazem živé národní společnosti Červeného kříže v České republice, 
která u nás již více než jeden a půl století prosazuje nestrannou 
humanitární podporu pro ty, kteří si sami nedovedou pomoci.

Marek Jukl
prezident Českého červeného kříže

1.
Úvodní slovo 
prezidenta 
ČČK
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humanita
nestrannost
neutralita
nezávislost
dobrovolnost
jednota
světovost
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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

ORGANIZAČNÍ  
STRUKTURA ČČK

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 ČČ 
(oblastní spolek ČČK)

Odborné orgány ČČK:
Úřad ČČK 
a úřady oblastních spolků ČČK

2.
Základní 
informace 
o společnosti 
a organizační 
struktura 
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3. 
Zahraniční 
aktivity ČČK
v roce 2020

FOTO VLEVO: 
SYRSKÉMU ARABSKÉMU 
ČERVENÉMU PŮLMĚSÍCI  
JSME DAROVALI HUMANITÁRNÍ 
MATERIÁLNÍ POMOC VE VÝŠI 
214 439 AMERICKÝCH DOLARŮ. 
OD ČČK PŘEVZAL POMOC 
PREZIDENT SYRSKÉHO 
ARABSKÉHO ČP  
KHALED HBOUBATI.

HUMANITÁRNÍ POMOC 
SÝRIE

V roce 2020 jsme pokračovali v dlouhodobé podpoře obětí 
ozbrojeného konfliktu a realizovali jsme již desátou pomoc zaměřenou 
na zvýšení dostupnosti zdravotní péče lidem v Sýrii. 

Materiální pomoc tentokrát představovala dodání stacionárních 
a přenosných ultrazvuků, bronchoskopu, kolonoskopu, pulsních 
oxymetrů s dětským senzorem, AED a defibrilátorů. 

Humanitární pomoc v hodnotě 5 347 470 Kč se uskutečnila za finanční 
podpory Ministerstva zahraničních věcí a ČČK. 

UKRAJINA

ČČK dlouhodobě poskytuje pomoc také Ukrajinskému červenému 
kříži (UkČK). Cílem naší pomoci je posílit potenciál UkČK a stejně 
jako v Sýrii zvýšit dostupnost zdravotní péče v oblastech, kde ji UkČK 
poskytuje všem potřebným.

Naší poslední poskytnutou humanitární pomocí bylo materiální 
vybavení pro zdravotnická zařízení a zdravotní jednotky Ukrajinského 
Červeného kříže v rámci boje proti pandemii covidu-19. Součástí 
pomoci bylo nejen dodání většího množství zdravotnického materiálu, 
jako např. pulsní oxymetry, sady laryngoskopů, pacientské monitory 
vitálních funkcí, ale také sanitní vozidlo upravené jako mobilní 
ambulance.

Poskytnutá pomoc v hodnotě 4 837 840 Kč byla realizována 
za podpory Ministerstva zahraničních věcí a ČČK.

FINANČNÍ POMOC 
Mezinárodní federace ČK a ČP
—  členský příspěvek 

ve výši 3 763 948 Kč 
—  pomoc Venezuele (humanitární 

krize) ve výši 26 834 Kč

Mezinárodní výbor ČK 
—  příspěvek na činnost 

ve výši 1 395 832 Kč 

Australský červený kříž  
—  příspěvek na pomoc (požáry) 

ve výši 156 896 Kč

V roce 2020 poskytl ČČK 
na zahraniční humanitární aktivity 
celkem 15 528 820 Kč.
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SÝRIE
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UKRAJINA
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MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE ČČK 
A ZAHRANIČNÍ 
AKTIVITY OS ČČK
Český červený kříž v roce 
2020 pokračoval v dlouholeté 
spolupráci s Mezinárodním 
výborem Červeného kříže 
(MV ČK) a Mezinárodní federací 
společností Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce 
(MF ČK a ČP), která se 
tentokrát zaměřila především 
na monitoring a výměnu 
informací v souvislosti 
s covidem-19.

Pandemie ovlivnila také podobu spolupráce se sousedními partnerskými 
národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ta 
byla zaměřena především na oblast humanitární pomoci na hranicích 
s Rakouskem a Německem a dále na výměnu zkušeností z aktivit 
souvisejících s pandemií. 
Vzhledem k epidemické situaci se zasedání komise pro první pomoc 
(FAEEN), výroční setkání koordinátorů psychosociální pomoci (ENPS) 
a výroční setkání koordinátorů pátrací služby uskutečnily formou online 
meetingů.
V roce 2020 se zahraničním aktivitám věnovalo devět oblastních spolků. 
Tyto aktivity byly většinou realizovány formou příhraniční spolupráce 
v oblasti výuky první pomoci nebo krizové připravenosti. Našimi partnery 
byly Německý ČK, Rakouský ČK a Slovenský ČK. Do projektů Evropské 
unie bylo zapojeno osm oblastních spolků ČČK. Projekty byly zaměřeny 
například na výuku první pomoci, pořádání příměstských táborů pro 
děti, podporu zaměstnanosti zdravotně postižených či na zakoupení 
automobilů pro pečovatelskou službu.
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V ROCE 2020 SE NA SVĚTĚ 
NAKAZILO COVIDEM-19 
VÍCE NEŽ 80 MILIONŮ LIDÍ 
A PŘES 1,8 MILIONU Z NICH 
ZEMŘELO. 
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4. 
Činnost ČČK 
v České 
republice

PROGRAMOVÁ ČINNOST NAŠÍ 
ORGANIZACE BYLA V ROCE 
2020 OVLIVNĚNA VÝVOJEM 
SITUACE SOUVISEJÍCÍ 
S PANDEMIÍ COVIDU-19, COŽ 
MĚLO ZA NÁSLEDEK SNÍŽENÍ 
POČTU VYŠKOLENÝCH 
OSOB V OBLASTI PRVNÍ 
POMOCI APOD. PANDEMIE 
TAKÉ OVLIVNILA PRŮBĚH 
A FORMU SLAVNOSTNÍCH 
OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE 
A KREVNÍCH SLOŽEK, KTERÁ 
BYLA VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ 
REALIZOVÁNA DISTANČNÍ 
FORMOU. POZITIVEM 
NASTALÉ SITUACE VŠAK 
BYLO PROVOZOVÁNÍ ŘADY 
NOVÝCH HUMANITÁRNÍCH 
A ZDRAVOTNICKÝCH 
AKTIVIT, JEJICHŽ CÍLEM 
BYLO PŘEDEVŠÍM POMOCI 
OHROŽENÝM SKUPINÁM 
OBYVATEL A ODLEHČIT JIŽ 
TAK VELMI ZATÍŽENÉMU 
ZDRAVOTNICKÉMU SYSTÉMU, 
PŘEDEVŠÍM PERSONÁLU.

PRVNÍ POMOC
Cílem této programové 
činnosti je seznamovat 
děti, mládež a dospělé se 
zásadami poskytování první 
pomoci a ochrany zdraví, a to 
interaktivní formou s využitím 
moderních výukových 
prostředků.

DĚTI A MLÁDEŽ 

Český červený kříž školí tuto cílovou skupinu v normách znalosti Mladý 
zdravotník I. a II. stupně a Zdravotník ČČK – junior. V roce 2020 jsme 
vlivem protiepidemických opatření v těchto normách vyškolili 1 737 dětí 
a mládeže. Dále jsme zorganizovali dvě zdokonalovací školení v rámci 
systému tzv. studijních středisek ČČK; vyškoleno bylo celkem 
56 účastníků.

Znalosti z oblasti první pomoci si děti a mládež prověřují na postupových 
soutěžích mladých zdravotníků ČČK, které se však v roce 2020 v souladu 
s protiepidemickými opatřeními nekonaly. Vyškolení mladí lidé se mohou 
po dosažení 18 let účastnit programu výuky první pomoci dospělých 
a zapojit se do činnosti Humanitárních jednotek ČČK.

V rámci této programové činnosti realizuje 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 každoročně 
ve čtyřtisícovém nákladu vydává Magazín mladého zdravotníka.
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KURZY PRVNÍ POMOCI  
PRO DOSPĚLÉ ORGANIZOVANÉ OS ČČK

Český červený kříž organizuje výuku základů první pomoci, pořádá 
kurzy pro uchazeče o řidičský průkaz, zajišťuje školení na základě 
požadavků zaměstnavatelů nebo kurzy pro zdravotníky zotavovacích 
akcí, dále kurzy zaměřené na ovládání externích defibrilátorů nebo 
na první pomoc pro příslušníky tísňových složek.

Některé oblastní spolky ČČK na základě akreditací udělených 
Ministerstvem práce a sociálních věcí či Ministerstvem zdravotnictví 
pořádaly také rekvalifikační kurzy Sanitář, Pracovník v sociálních 
službách, Kurz první pomoci pracovníků v sociálních službách, Kurz pro 
pečovatelky a Rekvalifikační kurz ZZA. Tyto kurzy absolvovalo 147 osob.

Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a Základní norma zdravotnických 
znalostí (základy první pomoci) jsou akreditovány Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Český červený kříž je také držitelem 
dvou evropských certifikátů EFAC, a to pro kurzy Základy první pomoci 
a Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz. 

Celkem jsme v oblasti první pomoci vyškolili a doškolili 23 748 osob.

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI ČČK
Jako součást interního vzdělávání 
proběhly kurzy Dobrovolná 
sestra, Člen registru rozhodčích 
ČČK, Rozumíme si, pomáháme si 
a Instruktor OOPP.

ZDRAVOTNICKÉ 
DOZORY
Tuto službu poskytují OS 
ČČK na velkých sportovních, 
společenských či kulturních akcích. 
Do služby bylo zapojeno 
810 zdravotníků, 
kteří odsloužili 11 392 hodin, 
během kterých ošetřili 1 278 osob.

OUTDOOROVÉ  
AKCE
Cílem těchto akcí je seznamovat 
interaktivní formou širokou 
veřejnost se základy poskytování 
předlékařské první pomoci. Nejvíce 
outdoorových akcí se pravidelně 
koná u příležitosti Světového 
dne první pomoci (SDPP), který 
každoročně vyhlašuje Mezinárodní 
federace Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce a vždy 
připadá na druhou sobotu v září. 
Partnery akcí pro veřejnost jsou 
tradičně Zdravotnická záchranná 
služba, Hasičský záchranný sbor, 
dobrovolní hasiči, Policie ČR, 
Armáda ČR, zdravotní pojišťovny či 
kolektivní členové ČČK.  
V roce 2020 se konalo v rámci 
oslav SDPP 21 akcí, které navštívilo 
téměř 13 000 osob.
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BEZPŘÍSPĚVKOVÉ 
DÁRCOVSTVÍ KRVE
Tradiční projekt 
bezpříspěvkového dárcovství 
krve (BDK) uskutečňuje ČČK už 
celých 60 let.

Projekt zahrnuje především oblasti jako oceňování bezpříspěvkových 
dárců krve a krevních složek, propagaci BDK a spolupráci s transfuzními 
zařízeními při získávání bezpříspěvkových dárců. I v této oblasti realizuje 
ČČK zajímavé akce či projekty, jejichž cílem je získat nové prvodárce z řad 
mladé generace.
Za finanční podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví probíhala 
v roce 2020 řada akcí po celé republice. Na oceňování dárců, propagaci 
dárcovství a nábor nových dárců krve dále vynaložily oblastní spolky ČČK 
celkem 3 023 880 Kč z dotací krajů a obcí, z darů od sponzorů a také 
z vlastních prostředků.
V roce 2020 jsme ocenili celkem 26 727 bezpříspěvkových dárců krve. 
V oblasti propagace jsme se partnersky podíleli na pokračování kampaně 
společnosti GlaxoSmithKlein Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 
(GSK) a Českého červeného kříže. Ta tentokrát s ohledem na pandemii 
proběhla online.



21

V roce 2020 ČČK oslavil  
60. výročí zahájení propagace 
bezpříspěvkového dárcovství krve. 
Nově jsme také spustili oceňování 
dárců krvetvorných buněk 
k nepříbuzenským transplantacím. 
Pro tyto účely byla zřízena 
plaketa nazvaná po významném 
českém vědci, imunologovi 
prof. MUDr. Milanu Haškovi, DrSc. 
Oceňování 30 dárců proběhlo 
při příležitosti Světového dne 
dárců kostní dřeně, ve spolupráci 
s Českým registrem dárců 
krvetvorných buněk Praha. 

DÍKY DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI 
JSME OD SPOLEČNOSTI 
GSK OBDRŽELI PŘES 
JEDEN MILION KORUN 
NA PODPORU A PROPAGACI 
BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO 
DÁRCOVSTVÍ KRVE. MOHL TAK 
VZNIKNOUT EDUKAČNÍ TV SPOT 
S NÁZVEM RUCE. ZÁROVEŇ 
BYLA ZAHÁJENA PŘÍPRAVA 
PRVNÍ ETAPY ONLINE KAMPANĚ. 
KREATIVNÍ KONCEPT SPOTU 
VYTVOŘILA PRO ČČK REKLAMNÍ 
AGENTURA COMTECH CAN 
S.R.O., REALIZACE SE UJALA 
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST 
BISTRO FILMS V REŽII PANA 
MARKA PARTYŠE.
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OBLAST 
ZDRAVOTNĚ- 
-SOCIÁLNÍ
Sociální 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.

Agentury domácí ošetřovatelské péče Alice (profesionální služba ČČK) se 
svými 177 zdravotnickými pracovníky pečovaly v roce 2020 o 8 018 klientů 
a provedly při jejich návštěvách 701 660 zdravotních výkonů. V současné 
době má ČČK v evidenci 14 agentur. 
Jednotlivé oblastní spolky ČČK provozují 33 sociálních zařízení a poskytují 
i další sociální služby. Našich 136 dobrovolných pečovatelek z deseti 
oblastních spolků ČČK poskytlo v rámci dobrovolné pečovatelské služby 
bezplatnou péči 261 seniorům a nemocným, tělesně postiženým nebo 
imobilním klientům.
V námi provozovaných azylových domech a dalších zařízeních i v roce 
2020 nacházeli útočiště a pomoc ženy v krizi, matky s dětmi, mladí 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. 
Poskytujeme rovněž bydlení překlenovacího charakteru nebo odlehčovací 
službu – pobytovou a ambulantní krizovou intervenci. Tato služba poskytla 
v roce 2020 pomoc 83 klientům.
Společnost Český červený kříž provozuje prostřednictvím dceřiné 
společnosti CCK servis s.r.o. vlastní domy pro seniory v Moravském 
Písku, Ostrožské Nové Vsi a v Praze. V těchto zařízeních ČČK poskytuje 
seniorům ubytovací služby a dohled.
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Český červený kříž jako 
poskytovatel zdravotních služeb 
také provozuje:

– 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. Do stacionáře 
bylo v roce 2020 zapsáno 27 dětí, 
v rámci péče pak bylo provedeno  
8 207 výkonů zdravotní péče.

– Dům péče ČČK, ve kterém 
již od roku 2004 poskytujeme 
dlouhodobou, ošetřovatelskou 
a především paliativní zdravotní 
péči. Toto zařízení disponuje  
15 lůžky a jeho 32 zaměstnanců 
během roku 2020 pečovalo 
o 37 klientů. V dalších domech pro 
seniory a v obdobných zařízeních 
se specializujeme na péči 
o klienty s chronickým duševním 
onemocněním.

– Tři Dopravní zdravotnické služby, 
které se svými 26 zaměstnanci 
a 22 vozy v roce 2020 přepravily 
průměrně 2 099 nemocných 
měsíčně.

– Dětskou odbornou léčebnu 
Charlotty G. Masarykové, o které 
se zmiňujeme dále v kapitole 6.
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AKTIVITY PRO SENIORY
V oblasti sociální činnosti uspořádalo 
osm oblastních spolků ČČK celkem 
20 tuzemských rekondičních pobytů pro 
346 seniorů. Sedm z nich se uskutečnilo 
za finanční podpory Ministerstva 
zdravotnictví. Kromě tuzemských pobytů 
jsme realizovali také jeden zahraniční pro 
11 osob. Uspořádali jsme  
102 přednášek, které navštívilo  
2 112 účastníků. 
Některé OS ČČK provozují také kluby 
seniorů, mnohé spolky pořádají pro seniory 
celou řadu zajímavých jednorázových 
akcí. V loňském roce se těchto aktivit 
zúčastnilo 3 549 seniorů. 

HELP TRANS –  
POMOC V POHYBU
Projekt 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. Help Trans zahrnuje 
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 deset oblastních spolků ČČK 
a našimi klienty bylo 2 170 osob. Oblastní 
spolky ČČK v roce 2020 uskutečnily 
celkem 29 924 jízd.

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ REKONDIČNÍ 
POBYTY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
DĚTI A PROJEKT DĚTI
Ozdravné pobyty jsou určené zdravotně 
oslabeným dětem, které se v důsledku 
chronického onemocnění nebo z nutnosti 
zvýšeného zdravotnického dohledu 
nemohou zúčastnit běžného dětského 
tábora. Pobyty jsou koncipovány 
jako pokračování léčebně preventivní 
a výchovné péče, která je dětem 
poskytována průběžně po celý rok. Celkem 
pět oblastních spolků ČČK uspořádalo 
rekondiční pobyty pro 128 dětí. Jeden 
z pobytů, zaměřený na diagnózu epilepsie, 
se uskutečnil díky finanční podpoře 
Ministerstva zdravotnictví.
Projekt Děti byl v roce 2020 realizován bez 
poskytnuté dotace ze strany MŠMT.  
V 69 kroužcích se mohlo 845 dětí 
a mládeže do 26 let seznámit se základy 
první pomoci nebo se dozvědět více 
o mezinárodním hnutí ČK a ČP.

PRÁZDNINOVÉ 
A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Kromě již zmíněných 
rekondičních pobytů 
zorganizovaly naše oblastní 
spolky také 17 turnusů 
prázdninových táborů, kterých 
se zúčastnilo 643 dětí. Pořádali 
jsme i 19 příměstských táborů, 
kterých se zúčastnilo 401 dětí. 
Do našich 13 víkendových akcí se 
zapojilo 196 dětí a mládeže. 

PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI A KRIZOVÉ 
SITUACE
HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK
Pro případ plánované pomoci na vyžádání při 
mimořádných událostech disponuje Český 
červený kříž 42 humanitárními jednotkami 
s 870 členy. Tyto jednotky zasahují při 
mimořádných událostech malého i velkého 
rozsahu. Jejich hlavní činnost zahrnuje 
monitorování humanitární situace, koordinaci 
materiální pomoci, poskytování psychosociální 
pomoci a první pomoci jako její součásti, 
případně asistenci při zajišťování evakuačních 
center a nouzového ubytování. V rámci své 
působnosti poskytly humanitární jednotky 
13 OS ČČK pomoc 2 213 zasaženým osobám.

V roce 2020 se v rámci krizové 
připravenosti za finanční 
podpory Ministerstva vnitra 
generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky konaly tyto 
akce:

Celostátní cvičení 
humanitárních jednotek 
tentokrát ve spolupráci 
s Úřadem ČČK organizoval OS 
ČČK Praha 1 a zúčastnily se 
ho týmy ze sedmi oblastních 
spolků ČČK. Tematicky bylo 
cvičení zaměřeno na prohloubení 
a rozšíření zkušeností 
a dovedností získaných 
v souvislosti s covidem-19. 
Modelové situace se týkaly práce 
s dobrovolníky a jejich začlenění 
do činnosti humanitárních 
jednotek ČČK nebo zapojení 
do systému ochranných opatření 
při zasažení pobytového 
sociálního zařízení onemocněním 
covid-19.
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Příprava maskérů Českého 
červeného kříže ke cvičení 
integrovaného záchranného systému 
je kurz, který již tradičně připravuje 
odborníky v maskování poranění. 
V roce 2020 kurz úspěšně absolvovalo 
celkem 12 osob ze sedmi 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 
také do různých aktivit a akcí mimo 
činnost ČČK. 

Kurz Člen humanitární jednotky 
ČČK – z původně plánovaných dvou 
kurzů byl realizován pouze jeden, 
a to ve spolupráci s OS ČČK Blansko. 
V teoretické části kurzu se účastníci 
seznámili s dokumenty krizové 
připravenosti ČČK, s jednotlivými 
typovými činnostmi, se základy 
krizového managementu a další 
agendou. Součástí kurzu byly též 
praktické nácviky. Kurz absolvovalo 
18 členů humanitárních jednotek. 
Druhý kurz plánovaný ve spolupráci 
s OS ČČK Litoměřice nebylo 
možné uskutečnit s přihlédnutím 
k protiepidemickým opatřením. 

Kurz Velitel humanitární jednotky 
ČČK proběhl v součinnosti 
s OS ČČK Praha 1. Absolvovalo ho 
11 frekventantů z pěti oblastních 
spolků ČČK. Kurz v rozsahu  
28 hodin byl zaměřen například 
na zásady krizového managementu, 
standardy psychosociální pomoci, 
typové činnosti nebo základy 
komunikace a součinnosti se 
složkami IZS. Plánovaný kurz Základy 
psychosociální podpory se nepodařilo, 
vzhledem k epidemiologické situaci, 
realizovat.

Humanitární jednotky také zasahovaly při povodních, které 
v červnu 2020 postihly oblast Uničovska, Chrudimska a Liberecka. 
V rámci okamžité pomoci bylo nasazeno 44 členů humanitárních 
jednotek. Forma naší pomoci měla různé podoby – od návštěv 
postižených domácností přes potřebné poskytování psychosociální 
pomoci či první pomoci až po distribuci potravinové pomoci.

ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ TÝM
Pro 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 
psychosociální podpory, stejně jako pro potřeby 
doprovodu materiální humanitární pomoci ČČK 
do zahraničí je zřízen Ústřední krizový tým ČČK. 
Prostřednictvím tohoto týmu je ČČK členem 
Evropské sítě pro psychosociální pomoc 
(ENPS) a Evropské společnosti pro studie 
traumatického stresu (ESTSS).
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MEZINÁRODNÍ 
HUMANITÁRNÍ 
PRÁVO
Mezinárodní humanitární právo 
je součástí mezinárodního práva 
a zabývá se právní regulací 
ozbrojených konfliktů. Jeho 
účelem je maximálně omezit násilí 
provázející války a chránit osoby, 
které se ozbrojeného konfliktu 
neúčastní. Český červený kříž 
je členem mezirezortní Národní 
skupiny pro implementaci 
mezinárodního humanitárního 
práva (www.nsmhp.cz).
Český červený kříž je akreditován 
do roku 2024 Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy 
pro vzdělávací program Základy 
mezinárodního humanitárního 
práva. Kurz o rozsahu 25 hodin 
je určen především pedagogům 
základních a středních škol, ale 
i ostatním zájemcům z řad armády 
a bezpečnostních sborů, novinářů, 
HZS, ČČK i veřejnosti.
Vzhledem k situaci ohledně 
covidu-19 se v roce 2020 
uskutečnil z plánovaných kurzů 
pouze jeden, a to kurz lektorů 
POKOS (Příprava občanů k obraně 
státu), který absolvovalo  
25 frekventantů.
Naším prostřednictvím se 
v rámci 86 akcí s problematikou 
mezinárodního humanitárního 
práva v roce 2020 seznámilo 
4 563 osob.

PÁTRACÍ SLUŽBA 
ČČK
Tato specializovaná služba ČČK 
pokračovala v roce 2020 ve své 
tradiční činnosti vyplývající 
ze Ženevských konvencí 
a dodatkových protokolů. Činnost 
služby je zaměřena především 
na ochranu osob postižených 
různými formami válečných 
a politických konfliktů a na  
pomoc těmto osobám.
V roce 2020 bylo vyřízeno celkem 
594 dopisů, které se týkaly pátrání 
po osobách nebo osudech osob, 
pátrání po dokladech, pátrání 
po hrobech vojáků z 1. a 2. světové 
války, předání pozůstalostí, 
navrácení zabavených osobních 
předmětů vězňů koncentračních 
táborů za 2. světové války, předání 
kontaktů a výpisů z řeckých 
evidenčních listů. Činnost 
pátrací služby rovněž zahrnovala 
poradenské služby a konzultace.
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EDIČNÍ ČINNOST
Český červený kříž v loňském roce 
vydal dva tradiční tituly, vedle 
Výroční zprávy ČČK také Magazín 
mladého zdravotníka.

PŘÍRODA
V LESE, JÓ V LESE...  str. 10

NEJVĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ ZAŽIJETE VENKU  str. 4

PŘÍRODA

magazín mladého zdravotníka

037_20_CCK_MMZ.indd   1 20.08.20   12:45

V roce 2020 pokračovala 
spolupráce se společností 
IV-Nakladatelství, s.r.o. 
Distribuováno bylo 83 400 kusů 
příruček První pomoc není 
věda, Omalovánky první 
pomoci a Podivuhodná 
dobrodružství rodiny 
Vojtíškových. Uváděné tituly se 
tematicky zaměřují na oblast 
první pomoci a jsou určeny 
především dětem a mládeži. 

V případě uváděných titulů 
je ČČK garantem jejich 
odborného obsahu.

U příležitosti 70. výročí přijetí 
Ženevských úmluv jsme vydali 
v nákladu 3 000 výtisků novou 
publikaci mezinárodního 
humanitárního práva 
(MHP) s názvem Ženevské 
úmluvy, obyčeje a zásady 
humanitárního práva. Publikace 
je stručným průvodcem základy 
MHP.



PRÁCE OBLASTNÍCH 
SPOLKŮ ČČK V DOBĚ 
PANDEMIE BYLA NAPROSTO 
NEPOSTRADATELNÁ. 
OD ŠITÍ ROUŠEK PŘES 
ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ 
A PROVOZ KRIZOVÝCH 
LINEK AŽ PO DROBNÉ 
SLUŽBY SENIORŮM ATD. 
KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ. 
DĚKUJEME.
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310 zaměstnanců
471 členů
10 563 dobrovolníků 
60 oblastních spolků ČČK  
se v roce 2020 aktivně zapojilo 
do boje proti covidu-19
14 432 nákupů potravin, 
drogerie a léků jsme realizovali
24 219 obědů a potravinových 
balíčků zajistili a rozvezli členové 
OS ČČK seniorům a lidem 
v karanténě
4 757 litrů dezinfekce jsme rozdali 
potřebným
69 stanů jsme dali do služeb 
boje proti covidu-19
29 345 materiálních pomocí 
putovalo od OS ČČK k sociálně 
slabým a k lidem bez domova
141 681 roušek ušili členové 
OS ČČK 
493 061 roušek jsme přijali a poslali 
dál směrem k potřebným
12 krizových linek zřídily OS ČČK 
13 244 telefonátů přijaly naše 
krizové linky: šlo hlavně 
o poskytování informací, 
konzultace a psychosociální pomoc 
nebo koordinaci dobrovolníků
2 558 psychosociálních pomocí 
poskytli zaměstnanci, členové 
a dobrovolníci OS ČČK lidem, kteří 
se v roce 2020 vinou pandemie 
ocitli v potížích
3 000 absolventů prošlo naším 
kurzem Základy moderního 
ošetřovatelství 
500 vojáků jsme vyškolili pro 
pomoc ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních zasažených 
covidem-19
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DO POMOCI SE ZAPOJILY OS 
ČČK NAPŘÍČ CELOU ZEMÍ
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5. 
Aktivity 
ČČK spojené 
s pandemií 
covidu-19

ČČK se zapojil do aktivit 
spojených s covidem-19 
od samého začátku pandemie. 
Na centrální úrovni jsme 
spustili online kampaň 
na portále zvladnemeto.
cervenykriz.eu, 
zahájili jsme provoz linky 
pomoci seniorům a vytvořili 
jsme portál darujnotebook.cz, 
který propojoval jednotlivé 
školy s dárci starších či nových 
notebooků. Spolupracovali 
jsme se složkami integrovaného 
záchranného systému, 
zajišťovali jsme ochranné 
prostředky a pomůcky 
pro naše oblastní spolky, 
byli jsme partnery státní 
správy a komunikovali jsme 
s jednotlivými donory, sponzory 
a spolupracujícími subjekty. 

Stali jsme se partnery projektů:

KONCERT POD OKNY, který pořádaly 
Ceny Anděl a Coca-Cola. Jednotliví 
interpreti potěšili svými vystoupeními 
seniory ve 25 zařízeních v Praze, 
středních a severních Čechách. 
V rámci projektu senioři také dostávali 
drobné dárky od různých donorů.
DOG FOR DOC, jehož cílem je 
zjistit možnosti využití schopností 
psího čichu pro efektivnější 
a rychlejší detekce většího počtu 
lidí na onemocnění covid-19. Tento 
výzkum iniciovali kynologové 
z organizace Search and Rescue 
Czech Republic (SAR CZ) a podílejí 
se na něm odborníci z Fakultní 
nemocnice Bulovka, specialisté 
z Mikrobiologického ústavu Akademie 
věd ČR a odborníci z Centra pro 
výzkum chování psů.
CORONTENA SHOW LIVE. Byli jsme 
u prvního placeného livestreamového 
koncertu v České republice 
pořádaného hudební skupinou 
Rybičky 48, která oslovila ČČK s tím, 
že by velmi ráda podpořila naši 
činnost. Cílem koncertu nazvaného 
Corontena Show Live bylo získat 
finanční prostředky a pomoci tam, kde 
je to nejvíc potřeba. V tomto případě 
jsme dar využili na pořízení ochranných 
pomůcek a dalšího nezbytného 
vybavení pro námi provozované 
domovy seniorů, domovy se zvláštním 
režimem a také pro 14 agentur Domácí 
ošetřovatelské péče Alice.
PRIMA INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA. 
Pokračovala naše spolupráce se 
skupinou Prima a již v březnu 2020 
jsme společně spustili osvětovou 
kampaň, která veřejnosti radila, jak 
dodržovat hygienická opatření a jak se 
chránit před nakažením koronavirem. 
Navázali jsme tak na úspěšnou 
spolupráci, v rámci které vznikla 
například také desetidílná série 
instruktážních videí s tematikou první 
pomoci.
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SESTŘIČKY SESTŘIČKÁM. Podpořili jsme také 
další iniciativu skupiny Prima s názvem Sestřičky 
sestřičkám, jejímž cílem bylo finančně podpořit 
sestry, které ve vybraných nemocnicích pečovaly 
o covid-19 pozitivní pacienty, přiblížit veřejnosti 
jejich práci a především jim poděkovat za jejich 
náročné pracovní nasazení. Do pomoci se mohl 
zapojit každý finanční podporou v rámci veřejné 
sbírky na crowdfundingové platformě Znesnaze21 
nebo prostřednictvím DMS. Získané finanční 
prostředky byly následně rozděleny ve spolupráci 
s Českou asociací sester. Skupina Prima věnovala 
do sbírky jeden milion korun a iniciativu podpořila 
rozsáhlou mediální kampaní.

foto: Michal „boodya“ Budinský
foto: František Ortmann, www.frantisekortmann.eu
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Dobrovolný pečovatel

Pomáhám 
pečovat

Děkujeme
V souvislosti s pandemií jsme 
realizovali společný projekt 
Českého červeného kříže a České 
mincovny DĚKUJEME a 13. 9. 2020 
jsme poděkovali dobrovolníkům, 
členům či zaměstnancům 
humanitárních organizací, 
zaměstnancům sociálních služeb, 
zaměstnancům státní správy 
a samosprávy nebo zdravotníkům, 
hasičům a policistům, kteří obětavě 
a nad rámec svých pracovních 
a služebních povinností pomáhali 
potřebným a zapojili se do boje 
s první vlnou covidu-19. Více než 
stovka osob obdržela ocenění 
ve formě medaile a děkovného 
uznání. V průběhu slavnostní 
akce věnovala Česká mincovna 
Českému červenému kříži 
symbolický šek na 170 000 Kč. Tato 
částka byla příspěvkem z výtěžku 
prodeje sad oběžných mincí 
věnovaných olympiádě v Tokiu 
a fotbalovému mistrovství Evropy, 
které se kvůli pandemii nekonaly.



35

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ 
VŠEM SPOLEČNOSTEM 
A PARTNERŮM, KTEŘÍ 
PODPOŘILI ČINNOST ČESKÉHO 
ČERVENÉHO KŘÍŽE V DOBĚ 
PANDEMIE COVIDU-19. 
VÁŽÍME SI JEJICH PŘÍSTUPU 
A JSME RÁDI, ŽE JSME MOHLI 
DÍKY ZÍSKANÉ FINANČNÍ 
A MATERIÁLNÍ POMOCI I MY 
POMÁHAT POTŘEBNÝM, 
ALE TAKÉ PODPOŘIT NAŠE 
OBLASTNÍ SPOLKY, KTERÉ SE 
DO BOJE S PANDEMIÍ AKTIVNĚ 
ZAPOJILY. 

ACE Trade spol. s r.o.
Albert Česká republika, s.r.o.
Amazon Logistic Prague s.r.o.
Amgen s.r.o.
Amway Česká republika 
a Slovensko, s.r.o.
Attack Promotion s.r.o.
Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o.
Beiersdorf spol. s r.o.
Biogen Praha s.r.o.
Ceny Anděl
Coca-Cola Services S.A/N.V.
Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko, s.r.o.
COLGATE PALMOLIVE, 
Česká republika spol. s r.o., 
Colgate-Palmolive Europe Sarl
Covidien AG
Česká mincovna, a.s.
Deutsche Börse Group
Devoteam, s.r.o.
Diax s.r.o.
E.ON Energie a.s.
Esa s.r.o.
HSBC France – pobočka Praha
Ideal Planet s.r.o.
JaRo Sea+Air Services s.r.o
Medsol s.r.o.
Mondelez Europe GmbH
Mondelez Europe Services GmbH
Mondelez CR Biscuit 
Production s.r.o.
NEPI Rockcastle New Europe 
Property Investments
OFFICE DEPOT, s.r.o.
PAPERA s.r.o.
Petr Čech Sport, a.s.
PPG Industries  
Czech Republic, s.r.o.
Procter & Gamble  
Czech Republic s.r.o.
Prologis Foundation
Rybičky 48
The Coca-Cola Foundation
The King Baudouin Foundation 
United States, Inc.
Úřad vlády České republiky
Vláda Estonské republiky

Na úrovni našich oblastních spolků
jsme se věnovali spolupráci se zástupci obcí, měst a krajů, 
zajišťovali jsme prostřednictvím naší pečovatelské služby 
a dobrovolníků donášku a rozvoz potravin, nákupy, a to zejména 
pro seniory. Koordinovali jsme dobrovolnickou pomoc, poskytovali 
psychosociální pomoc, provozovali informační linky, distribuovali 
dezinfekci, pomáhali s distribucí pomoci úřadům či složkám IZS, 
doučovali jsme děti na dálku, vyráběli jsme roušky a také jsme je 
sbírali a distribuovali jednotlivcům či institucím.
Velmi významnou aktivitou, jejímž cílem bylo odlehčit 
vytíženému zdravotnickému systému, bylo zahájení kurzů 
pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál s názvem 
Základy moderního ošetřovatelství. Absolventi se během kurzu 
seznámili s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – 
od obstarání osobní hygieny přes podávání stravy až po komunikaci 
s nemocným. Získané dovednosti pak mohli, v případě potřeby, 
využít jako dobrovolníci či brigádníci v nemocnicích, sociálních 
zařízeních nebo i doma při péči o své blízké. Kurzy pořádalo celkem 
19 oblastních spolků ČČK a proškoleno bylo více než 3 000 osob.
Český červený kříž vyškolil v základech ošetřovatelství také 
500 vojáků z povolání. Potřeba proškolit vojáky souvisela 
zejména s úkoly, které vojáci plní ve zdravotnických či sociálních 
zařízeních při zvládání pandemie covidu-19. Kurzy proběhly v Praze 
a Olomouci.
Realizovali jsme také čtyři interní kurzy s názvem Instruktor 
OOPP, které proběhly v Praze, Ostravě, Plzni a Brně. Jejich cílem 
bylo vyškolit zájemce z řad pracovníků, členů a dobrovolníků 
ČČK v praktickém používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Celkem 54 absolventů kurzu pak mohlo, podle 
poptávky, zaškolovat v této oblasti například pracovníky sociálních 
a podobných zařízení. 
Na realizaci řady činností spojených s pandemií se aktivně podíleli 
členové Ústředního krizového týmu a humanitárních jednotek ČČK.



36

6. 
Dětská 
odborná 
léčebna 
Charlotty 
G. Masarykové 

V objektu zámku Bukovany na hranici okresů Příbram 
a Písek se nachází druhá nejstarší respirační léčebna 
v Čechách. Od roku 1994 je jejím zřizovatelem Český 
červený kříž. Dětská odborná léčebna Charlotty 
G. Masarykové je poskytovatelem následné péče 
a jejími klienty jsou děti ve věku od 1 roku do 18 let 
s opakujícími se chronickými nemocemi horních cest 
dýchacích, astmatem, alergiemi, vrozenými a získanými 
poruchami obranyschopnosti organismu, kožními 
nemocemi a výživovými poruchami. Součástí péče je 
i předškolní výchova dětí a školní výuka, včetně výuky 
cizích jazyků. Ročně se v léčebně s kapacitou 85 lůžek 
léčí přibližně 400 klientů. 
Náklady na léčení a pobyt klientů, včetně nákladů 
na pobyt doprovodu u dětí od 1 do 6 let, jsou 
plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Léčebna 
má podepsány smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Provoz léčebny je hrazen ze zdravotního 
pojištění a ze strany zřizovatele.
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. Její rozvoj je zajišťován 
v souladu s Programem rozvoje léčebny 2018–2023.
Areál léčebny je místem zasvěceným nejen zdravotní 
péči, ale i relaxaci a zábavě. Pro klienty, jejich rodiče 
i mnohé návštěvníky se v areálu každoročně koná řada 
kulturních a společenských akcí. Zahradní slavnosti, 
benefiční koncerty nebo řezbářská sympozia se těší 
zaslouženému zájmu veřejnosti a již se staly kulturním, 
společenským a uměleckým pojmem nejen v léčebně, 
ale i v širokém okolí.
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V roce 2020 jsme získali další 
finanční prostředky, které jsme 
využili na nákup potřebných 
diagnostických přístrojů a nových 
lékařských přístrojů. K tomu nám 
pomohly tyto dva projekty:
– S MALOU POMOCÍ K VELKÉ 
RADOSTI realizovaly společnosti 
Procter & Gamble a Český 
červený kříž již popáté. V roce 
2020 byla partnerem opět Skupina 
COOP. Do projektu se nákupem 
vybraného zboží mohl zapojit 
každý; z ceny každého prodaného 
výrobku Procter & Gamble 
směřovalo jedno procento 
Českému červenému kříži.  
Touto formou jsme získali částku 
330 000 Kč.
– ČAS NA JEMNOST vycházel 
ze spolupráce se společností 
Mondelez Czech Republic, s.r.o. 
Principem projektu byla nová 
spotřebitelská soutěž, kdy stačilo 
zakoupit libovolný výrobek značky 
Milka a účtenku nahrát na určenou 
webovou stránku. Každý den získal 
jeden vylosovaný soutěžící částku 
pět tisíc korun. Stejnou sumu pak 
společnost Mondelez – výrobce 
produktů Milka – daroval Českému 
červenému kříži. Celkem se 
podařilo získat částku 295 000 Kč.



38

7. 
Kolektivní 
členové 
ČČK 

VODNÍ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK,  
Z. S. (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 2020 provedli členové VZS 
ČČK celkem 815 zásahů, z toho 
bylo 658 zdravotnických  
a 146 technických. 
Svou připravenost zdokonaluje 
1 567 členů VZS ČČK 
v propracovaném systému 
školení a doškolování a také 
při postupových soutěžích. 
Reprezentace Vodní záchranné 
služby ČČK se pravidelně 
účastní i mezinárodních závodů 
a mistrovství.

HORSKÁ SLUŽBA ČR, 
O. P. S. (HS ČR)
Základní činnost horské služby 
je organizována a financována 
obecně prospěšnou společností 
Horská služba ČR, o. p. s., která 
v roce 2020 zaměstnávala 
96 profesionálních záchranářů 
a 8 administrativních pracovníků. 
Horská služba ČR působí 
v sedmi horských oblastech – 
Šumava, Krušné hory, Jizerské 
hory, Krkonoše, Orlické hory, 
Jeseníky a Beskydy. Zde zejména 
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. HS ČR v roce 2020 navázala 
spolupráci se vznikající HS 
v Bosně a Hercegovině, které 
poskytuje především odbornou 
a metodickou pomoc. Významná 
byla i spolupráce se záchranáři 
na Ukrajině, které HS zaškoluje.

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 zahrnuje především 
poskytování předlékařské 
první pomoci, vyprošťování 
postižených z nepřístupných 
míst, transport v nepřístupném 
terénu k dopravním prostředkům 
či pomoc při pátracích akcích 
v nebezpečném terénu. V roce 
2020 byla SZS povolána celkem 
ve 22 případech.
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SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD 
KYNOLOGŮ ČR, Z. S. 
(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, sutiny 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 se zaměřuje na záchranu 
osob při nehodách v jeskyních, 
kde nemůže jiný záchranný sbor 
zasáhnout především z důvodu 
neznalosti tohoto extrémního 
prostředí. SZS ČSS je organizována 
ve dvou stanicích s dosahem 
po celém území České republiky 
(stanice Čechy a Morava) 
a disponuje 30 zkušenými 
jeskyňáři, kteří jsou schopni 
poskytnout kvalifikovanou 
pomoc  při nehodě v obtížných 
podmínkách složitých jeskynních 
systémů, a to i ve vodním prostředí. 
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 tři polikliniky a více 
než 160 ordinací nejrůznějších 
specializací, především ordinací 
praktických lékařů pro dospělé 
a pro děti a dorost, ve velkých 
i menších městech s cílem zvýšit 
dostupnost ambulantní péče 
v České republice. Stará se tak 
o zdraví více než 200 000 pacientů 
a ročně realizuje přes  
650 000 zdravotních výkonů. 
Aktivity společnosti MediClinic 
se v návaznosti na kolektivní 
členství zaměřovaly především 
na propagaci programových 
činností ČČK.
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8. Dárci 
a partneři 

Český červený kříž tímto děkuje 
všem svým dárcům za jejich 
finanční a materiální pomoc 
a spolupracujícím společnostem, 
ministerstvům, krajům a institucím 
za podporu v roce 2020. 
Poděkování za nezištnou pomoc 
náleží také všem dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhali nejen v době 
pandemie covidu-19.

Agentura NKL, s.r.o., 
Blue Season Art Agency, 
Bistro Films s.r.o., 
Boomerang Communication s.r.o., 
COLGATE PALMOLIVE, Česká republika 
spol. s r.o., 
COMTECH CAN s.r.o., 
CORETEX CZ SE, 
Česká mailingová společnost, s.r.o., 
Česká televize,
DIMATEX CS, spol. s r.o., 
FTV Prima, spol. s r.o., 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Czech Republic s.r.o., 
GUARANT International spol. s.r.o.,
GYP LOGISTICS, a.s., 
Institut klinické a experimentální medicíny
Martin Zach (3AX), 
Medsol s.r.o., 
MUSICEXPORT Praha s.r.o.
Nadace Nova,
Novatin s.r.o.,
OZP Akademie z.ú., 
Raiffeisenbank a.s., 
PRAGUE BOATS s.r.o.
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 
Simply You Pharmaceuticals a.s.
Svaz českých a moravských spotřebních 
družstev (Skupina COOP), 
ŠKODA AUTO a.s., 
ŠkoFIN s.r.o.
TOP PRODUCTION, 
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., 
Web4U s.r.o., 
IV-Nakladatelství, s.r.o.

Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zahraničních věcí, 
Magistrát hlavního města Prahy



II.  
Statistické 
údaje
a přehledy 
k 31. 12. 2020
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SPOLKOVÁ ČINNOST

Počet členů ČČK Počet dobrovolníků ČČK
Počet registrovaných 

oblastních spolků ČČK 
Počet registrovaných 
místních skupin ČČK

12 568 2 993 65 461

POČET VYŠKOLENÝCH A DOŠKOLENÝCH DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OSOB 
PROSTŘEDNICTVÍM ČČK

Název normy
Počet  

vyškolených osob
Počet 

doškolených osob

Učitelky zdravotnice MŠ 48 –

Učitelky zdravotnice ZŠ 348 –

A. Děti a mládež ve věku 6–18 let

Mladý zdravotník I. stupně 648 –

Mladý zdravotník II. stupně 972 –

Zdravotník ČČK – junior 117 –

B. Dospělí občané starší 18 let

     B1 – kurzy pro širokou veřejnost

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz 934 –

Základy první pomoci 2 483 –

Zdravotník zotavovacích akcí 1 174 724

Kurzy první pomoci pořádané na základě požadavků 
zaměstnavatelů 10 079 –

Základy moderního ošetřovatelství 1 455 –

Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED) 1 455 –

První pomoc pro příslušníky tísňových složek 482 –

     B2 – kurzy v rámci vnitřního odborného vzdělávání Českého červeného kříže

Dobrovolná sestra ČČK 3 –

Zdravotnický instruktor ČČK 0 20

Maskér ČČK 12 –

 Člen Registru rozhodčích 10 –

 Velitel humanitární jednotky ČČK 11 –

 Člen humanitární jednotky ČČK 18 –

 Rozumíme si, pomáháme si 6 –

Instruktor OOPP 54 –

C. Ostatní kurzy první pomoci 1 470 –

CELKEM  
vyškoleno a doškoleno

23 053 724

M-ČČK

Počet členů M-ČČK
Počet oblastních skupin 

M-ČČK

841 3
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SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Název
Počet stanic/ 

/dozorů

Počet 
odsloužených 

hodin 

Počet 
ošetřených 

osob

Počet 
zdravotníků 

ve službě

Stálé stanice 61 2 753 1 456 218

Dočasné stanice 33 1 117 362 75

Zdravotnické dozory 1 206 11 392 1 278 810

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

Vzdělávací program Základy mezinárodního humanitárního práva

Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Kvalifikační kurzy nelékařských zdravotnických povolání a pracovníků 
v sociálních službách – 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 33 250

Zdravotník zotavovacích akcí 42 600

PŘEHLED REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ POŘÁDANÝCH NA ZÁKLADĚ AKREDITACÍ 
UDĚLENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název kurzu
Počet akreditovaných 
programů spolků ČČK

Počet 
vyškolených osob 

celkem

Sanitář – sanitářka 1 29

Pracovník v sociálních službách 1 0

Kurz první pomoci pracovníků v sociálních službách 2 15

Kurz pro pečovatelky 1 50

ZZA rekvalifikace 1 53

CELKEM 6 147
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BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE

Název ocenění Počet oceněných

Zlatý kříž 1. třídy 539

Zlatý kříž 2. třídy 1 031

Zlatý kříž 3. třídy 2 290

Zlatá medaile prof. Janského (40 bezplatných odběrů) 5 153

Stříbrná medaile prof. Janského (20 bezplatných odběrů) 7 395

Bronzová medaile prof. Janského (10 bezplatných odběrů) 10 319

CELKEM  
počet oceněných

26 727

OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ  
KRVETVORNÝCH BUNĚK

Název ocenění Počet oceněných

Plaketa prof. Haška 30

TUZEMSKÉ REKONDIČNÍ POBYTY 
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI

Počet realizovaných turnusů Počet dětí

6 128

TUZEMSKÉ PRÁZDNINOVÉ 
A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI

Počet realizovaných turnusů Počet dětí

40 1 410

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY

Počet ustavených humanitárních jednotek Počet členů humanitárních jednotek

42 870

Počet ustavených krizových štábů Počet členů krizových štábů

47 228

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO 

Počet
nových školitelů

Počet pořádaných akcí 
s tematikou humanitárního 

práva

Počet osob seznámených 
s tematikou humanitárního 

práva

47 158 4 411



III. 
Finanční 
část 
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1. 
Výsledky 
hospodaření 
společnosti ČČK 
v roce 2020 
(v tisících Kč) 

I. PROJEKTY FINANCOVANÉ  
Z DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 8 941 8 941 –

z toho:

Oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve 8 450 – –8 450

Rekondiční pobyty pro děti 405  – –405  

Rekondiční pobyty pro seniory 86  – –86  

POSKYTNUTÁ DOTACE 8 941 8 941

MINISTERSTVO VNITRA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY 324 320 –4

z toho:

Příprava maskérů ČČK ke cvičení IZS 97 26 –71

Kurz Člen humanitární jednotky ČČK 29 – –29

Kurz Velitel humanitární jednotky ČČK 68 21 –47

Cvičení humanitárních jednotek ČČK 130 39 –91

POSKYTNUTÁ DOTACE 234 234
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II. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOTACÍ  
Z ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ

Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

nerealizovány

III. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z GRANTŮ A DARŮ

Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

S malou pomocí k velké radosti (dar Procter & Gamble Czech Republic s. r. o.) 117 117 –

Propagace bezpříspěvkového dárcovství krve (dar GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Czech Republic s.r.o.) 605 540 –65

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 (dar The Coca-Cola Foundation) 6 233 6 232 –1

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 (dary společností ze skupiny 
Mondelēz International) 200 200 –

CELKEM 7 155 7 089 –66

Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 10 035  10 035  –

z toho:

Sýrie. Zdravotnická zařízení Syrského arabského červeného 
půlměsíce. 5 197  519 –4 678

Materiální vybavení pro zdravotnická zařízení a Zdravotnické 
jednotky Ukrajinského červeného kříže v rámci boje proti 
pandemii COVID 19

4 838 484 –4 354

POSKYTNUTÁ DOTACE 9 032  9 032  

MINISTERSTVO OBRANY 41 41 –

z toho: Dny branné přípravy Prachaticko (OS ČČK Prachatice) 41 – –41

POSKYTNUTÁ DOTACE 41 41

CELKEM 19 341  19 337  –4
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IV. VLASTNÍ ČINNOST

Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

Nemovitosti 3 572 4 587 1 015

Spolková činnost 856 971 115

Noviny Červeného kříže 120 15 –105

Výuka první pomoci dětí a mládeže 103 15 –88

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 7 433 7 418 –15

Úřad ČČK a ostatní činnosti 24 848 26 023     1 175     

Podpora oblastních spolků ČČK 4 194 3 986 –208

CELKEM 41 126 43 015     1 889     

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

Celkem před zdaněním (I. až IV.) 67 622 69 441 1 819

Daň z příjmů 776 –776

Celkem po zdanění 68 398 69 441 1 043

DOTACE A GRANTY NA INVESTICE

Výdaje Příjmy Rozdíl

nečerpány
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UŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU HUMANITY ČČK
Částka

ČERPÁNÍ FH ČČK NA POKRYTÍ NÁKLADŮ ČČK 14 487

Humanitární aktivity a pomoci — tuzemsko 12 181

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 12 181

Humanitární aktivity a pomoci — zahraničí 1 005

Humanitární pomoc Sýrie (ozbrojený konflikt) — materiální pomoc (spoluúčast v projektu) 519

Humanitární pomoc Ukrajina (pandemie covidu-19) – materiální pomoc (spoluúčast v projektu) 484

Humanitární pomoc (příspěvky viz níže) – bankovní poplatky 2

Projekty ČČK 1 301     

Kurz Velitel humanitární jednotky ČČK (spoluúčast v projektu) 21

Cvičení humanitárních jednotek ČČK (spoluúčast v projektu) 39

Dětská odborná léčebna v Bukovanech – opravy nemovitostí 1 241

Částka

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY Z FH ČČK 4 533

Humanitární aktivity a pomoci – tuzemsko 2 052

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 – příspěvky na činnost OS ČČK 1 052

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 – příspěvek na činnost Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

1 000

Humanitární aktivity a pomoci – zahraničí 182

Australský červený kříž – požáry v Austrálii 156

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce – humanitární krize Venezuela 26

Projekty ČČK 2 299

OS ČČK Jičín – výukové pomůcky 10

OS ČČK Mladá Boleslav – Dům péče ČČK 406

OS ČČK Pelhřimov – dopravní zdravotnická služba 302

OS ČČK Ústí nad Orlicí – senior a junior doprava ČČK 478

OS ČČK provozující Domácí ošetřovatelskou péči Alice 671

Dětská odborná léčebna v Bukovanech – elektronická kontrola vstupu 318

Příspěvky fyzickým osobám na sociální účely 114

Částka

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU HUMANITY ČČK CELKEM 19 020

z toho:

Fond humanity – fundraising (přímá korespondence)  3 416

Fond humanity – veřejná sbírka 14 417

Fond humanity – ostatní zdroje 1 187
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2. 
Zpráva auditora

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Český 
červený kříž (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu 
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodním 
odstavci přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv organizace Český červený kříž k 31. 12. 2020 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 
v souladu s českými účetními předpisy.

Ověření provedl

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská,  
oprávnění KAČR č. 2092

Úplnou zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
sestavené k 31. 12. 2020 obsahující i auditovanou účetní závěrku 
naleznete na www.cervenykriz.eu/audit/2020.pdf.






