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1. Identifikační údaje 

Název: Salesiánský domov mladých 

Zápis v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury dne 20. 3. 2015 č. 8/3-39-701/2015. 

Sídlo: Denisovo náměstí 172, 500 04 Hradec Králové 

Statutární zástupce: Mgr. Ludmila Rybecká, ředitelka 

Telefon: 731 625 923 

E-mail: sdmhk@volny.cz 

IČO: 03922499 

Bankovní spojení: Fio banka 

Číslo účtu: 2000803785/2010 

Webové stránky: www.sdmhk.cz 

Zřizovatel: Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA 

Sídlo zřizovatele: Přemyšlenská 6, 182 00 Praha 8 

2. Poslání 

Salesiánský domov mladých (dále „SDM“) poskytuje ubytování a výchovu v rodinném prostředí 

založeném na křesťanských hodnotách především studentkám vysokých a středních škol, se zvláštní 

pozorností k těm, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné. Způsob života a organizace chodu SDM 

se inspiruje životem a výchovným působením Jana Boska a Marie Dominiky Mazzarellové, zakladatelů 

salesiánských řeholních společností. Z toho vyplývají následující základní principy salesiánského domova: 

V SDM se snažíme poskytnout dobré podmínky pro studium a vytvářet přátelské a rodinné prostředí, 

které napomáhá k osobnímu růstu. Vytváření takového prostředí vyžaduje aktivní spoluúčast každé, 

ochotu investovat do vzájemných vztahů, zapojení se do společných činností. Proto jsou součástí nabídky 

SDM společná setkání, oslavy různých svátků a přípravy na ně, volnočasové činnosti, vzdělávací 

přednášky, možnost osobních setkání a rozhovorů. Přátelské vztahy pak vedou k ohledu na potřeby 

druhých (klid pro studium, odpočinek) a usnadňují společné soužití. Toto prostředí vzájemné důvěry je 

založeno na křesťanských hodnotách (např. úcta k životu a hodnotě rodiny, pravda, poctivost, vytváření 

vztahů, vzájemná pomoc a solidarita), jejichž respektování se u ubytovaných studentek předpokládá. 

Zájemkyním nabízíme prostor k osobnímu i společnému prožívání křesťanské víry prostřednictvím 

společné modlitby, slavení svátostí, četby Písma, vzdělávání ve víře, duchovních obnov, duchovního 

doprovázení atd. (Z Domácího řádu SDM). 

Dále SDM organizuje nebo se podílí na organizaci víkendových či prázdninových pobytů skupin 

zejména mládeže, rodin a různých skupin inspirujících se salesiánským výchovným stylem. Tyto pobyty 

slouží k jejich vzdělávání, formaci a prohloubení víry. 

  

http://www.sdmhk.cz/


3. Materiální zabezpečení 

SDM se nachází v objektu bývalého minoritského kláštera v okrajové části Hradce Králové. 

Využívá prostory v přízemí a v prvním patře budovy.  

V přízemí jsou dvě propojené jídelny, kuchyň, velký sál určený pro sportovní či kulturní aktivity, 

místnost s klavírem a kaple. V prvním patře budovy jsou 1-3 lůžkové pokoje, společná sociální zařízení, 

společenská místnost, dvě studovny, čajová kuchyňka, kancelář a vychovatelna. U domu je zahrada 

a sportovní hřiště. 

Z vybavení SDM je možné využívat PC s připojením na internet, scanner, tiskárnu, knihovnu, 

časopisy, hudební nástroje (klavíry, kytary, varhany, flétny), CD a DVD přehrávače, televizi, sportovní 

a výtvarné potřeby, stolní hry, fény, vybavení kuchyňky aj. 

        

 

 

4. Ubytované studentky v roce 2019 

 
Počet ubytovaných k 31. 12. 2019 
 

Studentky středních 
škol 

Studentky vyšších 
odborných škol 

Studentky vysokých škol Celkem 

20 2 17 39 

 
Z toho: Gymnázia: 4 
Střední odborné 
školy: 16 

  
Z toho: 
Univerzita Hradec Králové:  10 
Univerzita Karlova: 6 
Univerzita Pardubice: 1 

 
Z toho cizí státní 
příslušníci: 
Ukrajina: 1 
Slovensko: 1 

 

  



5. Činnost SDM v roce 2019 

5.1 Téma roku:  

Život, který za to stojí (leden - červen) 

Cílem bylo představit inspirativní osobnosti a ukázat na konkrétních příkladech, jak je možné 
dobře a smysluplně prožít svůj život.   

 
Jednotlivé oblasti byly přibližovány prostřednictvím tematické nástěnky, dále při společných 

setkáních a tradičních akcích všech ubytovaných a při pravidelných setkáních středoškolaček. Byl kladen 
důraz také na praktické podněty, animaci k malým, ale konkrétním skutkům. 

 

 
 

Kde mám své kořeny (leden - červen) 

S novým školním rokem jsme se zaměřili na poznávání míst, odkud pocházíme, kde jsme 

vyrůstali, našich oblíbených míst atd. Jednotlivé studentky připravily prezentace o svém bydlišti, které 

postupně představily na společných setkáních. Z prezentací se postupně vytvářela společná nástěnka. 



5.2 Průběh roku: 

 
 
8. 1.  Setkání středoškolaček 

10. 1. Večer chval 

 

10. 1. Maturitní ples Biskupského gymnázia 

15. 1.  Modlitební setkání 

16. 1. Den otevřených dveří 

17. 1. Filmový večer 

26. 1. Pomoc s programem pro děti v rámci kurzu přípravy 

manželských párů 

 

29. 1. Oslava svátku DB – slavnostní mše, posezení 

v komunitě s občerstvením pro přátele a členy 

salesiánské rodiny 

  

Leden 
Seznámení se s inspirativními 
postavami salesiánské rodiny (Don 
Bosco, František Saleský, Laura 
Vicuňa), oslava jejich svátků, nácvik 
zpěvu na oslavu. 



30. 1.  Oslava Dona Boska: společná příprava pizzy a její 

následná konzumace, setkání středoškolaček, pozvány i 

přítomné VŠ 

 

 

 

 

 

 

12. 2. Modlitební setkání 

14. 2. Filmový večer 

15. 2. Maturitní ples Gymnázia J. K. Tyla 

25. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny středoškolaček 

 

  

Každé úterý křížové cesty 

5. 3. Setkání vysokoškolaček  

8. 3. Filmový večer 

12. 3. Modlitební setkání 

13. 3. Setkání  

středoškolaček 

14. 3. Filmový večer 

25. 3. Jarní tvoření 

28. 3. Filmový večer 

Březen 
Uvedení do postní doby, podněty 
k jejímu prožívání (křížové cesty, četba 
Písma, úmysly modliteb …). 

Únor 
Hodnocení průběhu prvního pololetí.  



 

13. – 22. 3. Turnaj v ping-pongu 

 

1. – 12. 4. Turnaj v ping-pongu 

2. 4. Setkání středoškolaček 

4. 4. Večer chval 

9. 4. Modlitební setkání 

13. 4. Diecézní setkání mládeže 

15. -16. 4. Adorace, ztišení, příprava na Velikonoce 

 

23. 4. Rozlučka s odcházejícími: mše – poděkování 

za pobyt v SDM, prosba o požehnání do dalšího 

života; společné posezení  - kulturní vystoupení (hudba, zpěv, divadlo …), loučení, děkování, občerstvení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Duben 
Postní doba, křížové cesty, oslava 
Velikonoc, vysvětlení významu Velikonoc. 

Loučení se s maturantkami 
a odcházejícími vysokoškolačkami, 
vděčnost za prožitý čas v SDM. 



 

Brigády na zahradě 

11. 5. Pomoc s programem pro děti v rámci kurzu 

přípravy manželských párů 

 

13. 5. Setkání středoškolaček, oslava sv. Marie 

Dominiky Mazzarellové 

14. 5. Modlitební setkání 

19. - 26.5. Týden otevřených kostelů v Hradci Králové 

(koncerty, besedy, divadla, modlitby) – zapojení se do 

evangelizačních aktivit 

 

 

25. 5. Oslava P. Marie Pomocnice:  

- slavnostní mše v kostele 

- táborák pro veřejnost na zahradě 

 

Květen 
Mariánský měsíc (modlitba litanií, 
oslava P. Marie Pomocnice, nácvik 
zpěvu na oslavu). Úklidové práce a 
přípravy na ukončování pobytu (praní 
záclon, přehozů atd.). 



 

4. 6.  Setkání středoškolaček 

6. 6. Večer chval 

18. 6. Závěrečný táborák, poděkování pomocníkům 

 

 

 

 

 

2. 9.  Organizační a seznamovací setkání 

studentek středních škol, školení BOZ  

4. 9. Prohlídka domu pro nové studentky 

9. 9. Filmový večer  

12. 9. Zahajovací táborák středoškolaček  

 

 

 

Září 
Podpora vzájemného seznámení se 
studentek a přijetí spoluzodpovědnosti 
za utváření rodinného prostředí. 
Seznámení se s prostředím, „stylem 
života“, organizací, pravidly SDM 
a BOZP. 

Červenec - srpen 
Úklidové práce, pronájmy prostor pro 
různé prázdninové aktivity. 

Červen 
Závěrečné činnosti (loučení, domluva 
na příští rok, předávání pokojů, 
úklidy). 



22. 9. Dětské odpoledne – pomoc s programem pro děti 

 

23. 9. Filmový večer 

24. 9. Organizační a seznamovací setkání studentek 

vysokých škol, školení BOZP (UHK) 

 
 

1. 10.  Organizační a seznamovací setkání 

studentek vysokých škol, školení BOZP (UK)   

3. 10. Den zvířat na SOŠ Veterinární   

7. 10.  Setkání středoškolaček   

 

8. 10. Modlitební setkání 

13. 10. Pomoc s programem pro děti v rámci kurzu přípravy 

manželských párů 

Říjen 
Misijní měsíc: podpora citlivosti 
k situaci ve světě, k problému 
chudoby, hledání možností pomoci 
(adopce na dálku, misijní koláč, 
dobrovolnictví …), poznávání jiných 
kultur. 



14. - 17. 10. Pečení misijních koláčů 

15. 10. Seznamka domu - seznamovací večer 

všech obyvatelek domu (SŠ, VŠ, pracující, 

komunita sester)   

 

17. 10. Filmový večer 

24. 10. Večer chval 

 

4., 11., 25. 11.  Misijní tvoření   

4. – 8. 11. Návštěva z Japonska 

 

7. 11. Setkání středoškolaček 

12. 11. Modlitební setkání 

14. 11. Filmový večer 

19. a 26. 11. nácvik rorátních zpěvů 

27. 11. Výroba adventních věnců   

28. 11. Večer chval 

Listopad 
Připomínka zemřelých: 
společná modlitba na hřbitově. 
Připomínka světového dne chudých. 
Nácvik adventních zpěvů 



 
Pondělí a středy – ranní mše s rorátními zpěvy 

a následnou společnou snídaní   

2. 12. Zahájení adventu v komunitě sester  

3. 12. Misijní tvoření 

5. 12. Návštěva Mikuláše  

 

10. 12. Modlitební setkání 

15. – 17.  12. Pečení vánočního cukroví 

17. 12. Vánoční setkání u stromečku 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 
Advent, Vánoce: společné prožívání 
silných období liturgického roku, 
ranní rorátní mše, společná příprava 
stromečku, vánočního cukroví, oslava 
Vánoc. 



5.3 Pravidelné činnosti: 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

            

- společná setkání a oslavy 
- filmy, divadlo, koncerty 

Kulturní a společenské činnosti 

- doučování 
- přednášky, besedy s hosty 
- setkávání středoškolaček 

Vzdělávací a formační činnosti 

Sportovní: 
 ringo, ping-pong, stolní fotbal, běh, 
posilování  

Tvořivé: 
drátování, zdobení svíček, malování, 
misijní tvoření, adventní věnce, 
vánoční dárky, vánoční cukroví, 
pečení na oslavy atd. 

Hudební: 
klavír, kytara, flétna, nácvik zpěvu na 
slavnosti, nácvik žalmu na mši, nácvik 
hraní na mši 

Zájmové činnosti 



 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
  
 

 

 

 

Duchovní nabídka 

- úklid pokoje a kuchyně 
- příprava na oslavy a jiné akce a úklid 
po skončení 
- spolupráce při přípravě programu 
pro děti 
- mytí oken 
- adopce na dálku (psaní a překlady 
dopisů, vybírání peněz) 
- zalévání květin 
- hraní na mši a další liturgické služby 
- organizace volnočasových aktivit 
(tvoření, sport) 
- péče o zahradu atd. 

Společná práce a zapojení se  

do služeb v domě 

- mše s možností zapojení se do liturgie 
a hudebního doprovodu 
- svátost smíření 
- večerní chvály 
- adorace 
- večerní modlitba 
- večery chval 
- příprava na svátosti 
- duchovní obnovy 
- osobní rozhovory a doprovázení ve víře 
- prožívání liturgického roku (roráty, růženec …) 
- nabídka prohloubení duchovního života 
(měsíční společné setkání, osobní doprovázení, 
modlitba osobní i společná, život ze svátostí) 



 

5.4 Víkendové a prázdninové akce v prostorách SDM ve spolupráci s jinými subjekty: 

(Na některých se podílíme poskytnutím prostor, na jiných organizací programu nebo poskytováním 

technického zázemí.) 

11. – 13. 1. Setkání diecézních animátorů (Biskupství 

královéhradecké) 

26. 1. Kurz manželů – stálá formace manželů (Biskupství 

královéhradecké)  

8. – 10. 2. Setkání diecézních animátorů (Biskupství 

královéhradecké) 

22. 2.  Taneční večer mladých 

22. – 23. 2. Setkání vikariántních zástupů a kaplanů pro 

mládež (Biskupství královéhradecké) 

1. – 3. 3. Setkání diecézních animátorů (Biskupství královéhradecké) 

10. 3. Kurz manželů – stálá formace manželů (Biskupství královéhradecké)   

15. -17. 3. Provinciální kapitula sester 

FMA (Provincie kongregace Dcer Panny 

Marie Pomocnice) 

12. – 13. 4. Příprava na diecézní setkání 

mládeže 

11. 5. Kurz manželů – stálá formace 

manželů (Biskupství královéhradecké) 

17. – 19. 5. Ex-Cagliero – setkání bývalých dobrovolníků 

s rodinami (SADBA)   

 

23. 7. – 4. 8. Formační setkání sester 

FMA, duchovní cvičení (Provincie 

kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice)  

 

12. -16. 8. Příměstský tábor (Klub SHM 

Hradec Králové) 

19. – 23. 8. Anglický příměstský tábor 

(Jazyková škola H.O.E. s.r.o.) 



20. – 22. 9. Exáci – setkání bývalých dobrovolníků (SADBA)  

22. 9. Dětské odpoledne (Klub SHM Hradec Králové) 

 

23. 10. Kurz manželů – stálá formace manželů (Biskupství královéhradecké)   

8. - 9. 11. Formační setkání sester FMA (Provincie 

kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice) 

1. 12. Církevní Silvestr (Farnost Pražské předměstí)  

13. – 15. 12. Cagliero – přípravný víkend salesiánských 

dobrovolníků 

(SADBA)   

 

  



6. Zpráva o hospodaření 

6. 1 Členění nákladů a výnosů 
 

Druh nákladů a výnosů Činnost hlavní Činnost 
hospodářská 

Celkem 

Spotřeba materiálu 50 775,- 5 954,- 56 729,- 

Spotřeba energie 159 286,- 44 904,- 204 190,- 

Opravy a udržování 32 579,- 6 086,- 38 665,- 

Ostatní služby 80 161,- 15 625,- 95 786,- 

Mzdové náklady 225 164,- 46 767,- 271 931,- 

Zákonné sociální pojištění 43 378,- 10 940,- 54 318,- 

Zákonné sociální náklady 232,- 68,- 300,- 

Ostatní daně a poplatky 842,- 238,-  1 080,- 

Jiné ostatní náklady 2 511,- 709,- 3 220,- 

Náklady celkem 594 928,- 131 291,- 726 219,- 

Ubytování studentek 583 834,- 0,- 583 834,- 

Ostatní ubytování 0,- 166 410,- 166 410,- 

Pronájmy 0,- 18 050,- 18 050,- 

Ostatní služby 0,- 4 850,- 4 850,- 

Zúčtování fondů 4 483,- 0,- 4 483,- 

Jiné ostatní výnosy 2,- 0,- 2,- 

Přijaté příspěvky - dary 25 892,- 0,- 25 892,- 

Výnosy celkem 614 211,- 189 310,- 803 521,- 

Hospodářský výsledek 19 283,- 58 019,- 77 302,- 

6. 2 Zaměstnanci SDM 

V SDM je zaměstnána ředitelka jako statutární orgán, další zaměstnanci jsou zaměstnáni na 

dohodu o provedení práce a jsou to: tři provozní pracovnice na vychovatelně, čtyři pracovnice na úklid 

a údržbář. 

6. 3 Příjmy SDM 

V hlavní činnosti tvoří příjmy SDM převážně platby studentek za ubytování, v malé míře i dary. 

V rámci hospodářské činnosti SDM pronajímá některé prostory a poskytuje ubytování během víkendů 

a prázdnin různým skupinám mladých lidí a rodinám. 

6. 4 Opravy a vybavení 

Díky příspěvku od Biskupství královéhradeckého se mohl koupit nový počítač, obnovit část 

internetové sítě a vymalovat některé prostory.  

 

 

 

 



6.5 Účetní závěrka 

 



 

 
Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2019 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní 

jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.  

1. §3 0 a) Název a sídlo účetní jednotky, právní forma, poslání, statutární orgány a organizační složky 

Název účetní jednotky:   Salesiánský domov mladých 
 Kategorie účetní jednotky: Mikro účetní jednotka 
Sídlo:   Denisovo náměstí 172, 500 04 Hradec Králové   
IČ:    03922499  
Datum vzniku:  20. 3. 2015 
Právní forma:  evidovaná právnická osoba 
Účel: Předmětem hlavní činnosti je poskytování výchovy a ubytování především 

studentkám a mladým ženám, pobytové, víkendové a prázdninové akce, které 
jsou v souladu s posláním SDM. 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti: Předmětem vedlejší činnosti je činnost hospodářská za účelem 
získání prostředků k realizaci hlavní činnosti. 

Statutární orgán:  Mgr. Ludmila Rybecká, ředitelka 



2. §30b) Zakladatel 

Zřizovatel: Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA Přemyšlenská 6, Praha 8  
IČ: 00406911 

3. §30 c) Účetní období 
Účetní období:    kalendářní rok 2019 
Rozvahový den:  31. 12. 2019 

4. §30 d) Použité obecné účetní zásady a účetní metody a odchylky od těchto metod  

 Účetní metody: 
a) Dlouhodobý majetek 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 
40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
b) Vlastní jmění a fondy 
Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními předpisy jako navýšení 
vlastního jmění.  
Ve fondech je účtováno o prostředcích, které byly přijaty (zpravidla darem) a budou použity v dalších 
účetních obdobích v souladu se stanoveným účelem ve prospěch třetích osob nebo účetní jednotky. 
c) Dotace  
O schválených provozních dotacích účtuje účetní jednotka do výnosů ve výši čerpání dotace. Přijatá 
záloha na dotaci či neuhrazená část dotace je účtována na účet Nároky na dotace.  
d) Účtování v cizích měnách 
V případě účtování v cizích měnách jsou pro přepočet používány denní kurzy.  

 e) Oceňování aktiv a pasiv 

Aktiva a pasiva jsou oceňována v souladu s ustanoveními Zákona o účetnictví vstupní cenou, tj. cenou, 
která zahrnuje cenu pořízení a veškeré náklady s pořízením související.  
Přijaté věcné dary oceňuje organizace reprodukční pořizovací cenou. Pokud není možné určit cenu jinak, 
použije účetní jednotka při ocenění majetku ve výjimečných případech kvalifikovaný odhad (např. při 
zjištění hodnoty nově zjištěného a v účetnictví doposud nezachyceného majetku). 

5. §30g) Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl 

Nejsou evidovány 
6. §30 k) Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled 

splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u finančních úřadů a celních orgánů 

K 31. 12. 2019 nejsou v účetnictví evidovány. 
7. §30 l) počtu a jmenovité hodnotě akcií a podílů 

Nejsou evidovány 
8. § 30m) Částky dlužené, u kterých zbytková doba splatnosti přesahuje pět let 

Nejsou evidovány 
9.  30n) Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 

Nejsou evidovány 

10. §30o) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti  

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:    19 283,57 Kč 
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:    58 018,55 Kč 
Celkem výsledek hospodaření:      77 302,12 Kč  

11. §30 p) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát, údaje o počtu a 
postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních nebo jiných orgánů 

               Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců  1 osoba 
Počet zaměstnanců – členů statutárních orgánů 1 osoba 
Osobní náklady       326 549,- Kč 
Mzdové náklady     271 931,- Kč 
Zákonné sociální a zdravotní pojištění       54 318,- Kč 
Ostatní osobní náklady            300,- Kč  

12. §30r) Účasti členů statutárních orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované 
účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních orgánů a ani jejich rodinní 
příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy. 

13. §30 s) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů 

Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly k 31. 12. 2019 poskytnuty žádné zálohy ani úvěry. 
Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh 
záruky. 



14. §30 t) Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním 
období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích 

Základ daně z příjmů byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů v platném znění a byl vyčíslen ve 
výši 77 302 Kč. Po uplatnění odpočtu dle § 20 odst. 7 ZDP činí základ daně Kč 0. Daňová úleva z důvodu 
uplatněného odpočtu činí Kč 14 630.  

15. §30u) Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření (dlouhodobé bankovní 
úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace s uvedením výše a zdroje) 

Pohledávky po splatnosti:  
Nejsou evidovány. 
Dlouhodobý majetek: (tis. Kč)  Brutto             Oprávky  Netto   
Není evidován. 

16. §30v)přehled o přijatých a poskytnutých darech                                                         

Přijaté dary na provoz:  v roce 2019 byly přijaty dary na provoz v celkové výši 100 392 Kč. 
17. §30w)  přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a výše vybraných částek  

Nebyly pořádány. 
18. §30x) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na 
účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

V Hradci Králové dne 15.2.2020 
Sestavil: Ing. Miroslava Zbořilová 
 

7. Poděkování 

Děkujeme všem, kdo nás různým způsobem podporují: modlitbou, finančně, materiálně, 

dobrovolnou prací, pomocí při opravách a při všem, co je potřeba. Díky Vám můžeme podporovat mladé 

lidi v jejich osobním růstu a vytvářet prostředí, ve kterém je možné se setkávat s křesťanskými 

hodnotami. 

 

 

V Hradci Králové 19. 3. 2020   

na slavnost sv. Josefa 

 

   

 

 

Mgr. Ludmila Rybecká 

 Ředitelka SDM 

  

 


