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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. Jana Svobodová, 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, sportovní a výtvarné 

potřeby, stolní hry, fény, vybavení kuchyňky aj. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ubytované studentky v roce 2022 

 
Počet ubytovaných k 31. 12. 2022 
 

Studentky středních 
škol 

Studentky vyšších 
odborných škol 

Studentky vysokých škol Celkem 

16 1 24 41 

 
Z toho: Gymnázia: 5 
Střední odborné 
školy: 11 

  
Z toho: 
Univerzita Hradec Králové:  8 
Univerzita Karlova: 16 
 

 
Z toho cizí státní 
příslušníci: 
Ukrajina: 1 
 



 Činnost SDM v roce 2022 

5.1 Téma roku:  

Krása v přírodě, v člověku i v každé z nás (září – prosinec) 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Průběh roku: 

 
 
společné setkání d motivací tématu roku o kráse 

21. 1.  natočení anketního videa se studentkami na 

motivy citátů Laury Vicuni 

24. 1.  oslava Františka Saleského rozhlasovou 

pohádkou 

31. 1. Oslava svátku DB  - strom „boskovník“ a soutěž 

znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

7. 2. - 11. 2. Jarní prázdniny středoškolaček 

14. 2. valentýnská destiminutovka s Velepísní na lásku pro SŠ i VŠ 

 

 

 

 

 

 

  

Postní cesta k odhalení krásy v nás – interaktivní zeď 

9 dní společné modlitby za mír

Březen 
Postní doba a ukrajinské briošky 

Únor 
Hodnocení průběhu prvního pololetí.  



 

1. – 10. 3. akce pro Ukrajinu – 1 materiální věc do sbírky 

7. 3. společné setkání 

22. 3. pečení a koupě ukrajinských briošek na podporu Ukrajiny 

31. 3. ranní cvičení v sále 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

4. 4. večer uzdravení a smíření různými formami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 4. rozlučka s maturantkami 

25. 4. obíhačka v ping pongu 

 

 

 

 

 

Duben 
uzdravení a smíření 
rozloučení s maturantkami 
 



 

 

5. 5. večer chval 

13. 5. oslava Marie Dominiky na rajském dvoře 

s citátem a zmrzlinou 

16. 5. badminton na zahradě 

maturitní zkoušky a předávání pokojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 6.  Setkání středoškolaček 

6. 6. Večer chval 

Květen 
Mariánský měsíc (modlitba na 
zahradě u sochy Panny Marie) 
oslava Marie Dominiky 



      6. 6. rozlučková párty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

1. 9. přivítání studentek, seznámení, školení BOZP 

5. 9. seznamovací palačinkový večírek studentek 

středních škol 

23. 9. setkání nad Písmem 

26. 9. andělská poselství 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

5. 10.  chvály pro mládež 

10. 10. seznamka domu seznamovací večer 

všech obyvatelek domu (SŠ, VŠ, pracující, 

komunita sester) 

18. 10. misijní vyrábění 

15. 10. Stvořená jako žena – obnova pro dívky a 

ženy 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. vzpomínka na 

zemřelé s možností 

zapálit svíčku jako 

znamení naděje 

15. 11. biblické tance 

21. 11. výroba čokokošíčků na Adopci na dálku („Staň se 

Matkou Markétou“)   

23. 11. připomínka červené středy – pronásledovaní pro víru 

28. 11. adventní setkání u sester se zapálením 1. adventní svíce 

 

 

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

Říjen 
Misijní měsíc: podpora citlivosti 
k situaci ve světě, k problému 
chudoby, hledání možností pomoci 
(adopce na dálku, Ukrajina) Měsíc 
modlitby růžence – každé pondělí a 
čtvrtek na schodech 



 
Pondělí, středy, pátky – ranní mše s rorátními 

zpěvy a následnou společnou snídaní   

8. 12. večer chval pro mládež 

20. 12. Vánoční setkání u stromečku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 
Advent, Vánoce: společné prožívání 
silných období liturgického roku, 
ranní rorátní mše, oslava Vánoc. 



 

6. Zpráva o hospodaření 

6. 1 Členění nákladů a výnosů 
 

Druh nákladů a výnosů Činnost hlavní Činnost 
hospodářská 

Celkem 

Spotřeba materiálu 118 132,10 4 027,00 122 159,- 

Spotřeba energie 612 254,50 68 027,00 680 281,50 

Opravy a udržování 62 940,78 5 553,00 68 493,78 

Ostatní služby 108 497,51 11 139,00 119 636,51 

Mzdové náklady 316 329, - 4 000,00 320 329,- 

Zákonné sociální pojištění 47 224,00 992,00 48 216,- 

Zákonné sociální náklady 400,00 360,00 760,- 

Ostatní daně a poplatky 64 360,00 5 790,00 70 150,- 

Jiné ostatní náklady 23 843,68  23 843,68 

Náklady celkem 1 308 254,57 99 888,00 1 408 142,57 

Ubytování studentek 807 022,00 0, - 807 022,00 

Ostatní ubytování 0,- 96 350,00 96 350,00 

Pronájmy 0,- 79 900,00 79 900,00 

Ostatní služby 0,- 0, - 0,- 

Zúčtování fondů 211 352,00 0,- 211 352,00 

Jiné ostatní výnosy 591,02 900,00 1 491,02 

Přijaté příspěvky - dary 26 950,00 0,- 26 950,00 

Výnosy celkem 1 045 915,02 177 150,00 1 223 065,02 

Hospodářský výsledek -262 339,55 77 262,00 - 185 077,55 

6. 2 Zaměstnanci SDM 

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

dohodu o provedení práce a jsou to: čtyři provozní pracovnice na vychovatelně, tři 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 mohlo vybavit místo pro setkávání studentek 

trojsedačkou Ladon a taburetkem Classic. Dále jsme přebudovaly pětilůžkový pokoj na 1 dvoulůžkový a 1 

třílůžkový a zmodernizovaly koupelnu s WC. 

 

 

 



6.5 Účetní závěrka 

 



 

 

 



Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2022 

 
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. Jana Svobodová, ředitelka 

   Mgr. Dana Fučíková, zástupkyně ředitelky 

   

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 2022 

Rozvahový den:  31. 12. 2022 

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 

80 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. 2022   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:     - 262 339,55 Kč 

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:         77 262,00 Kč 

Celkem výsledek hospodaření:      - 185 077,55  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       386 441,- Kč 

Mzdové náklady     320 329,- Kč 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění       65 712,- Kč 

Ostatní osobní náklady            400,- 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. 2022 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 77 000 Kč.  Daňová úspora úspora dle §20 odst. 7 zákona o dani z příjmů byla uplatněna ve výši 14 
630 Kč. Daňová úspora z předchozího zdaňovacího období byla vyčerpána na úhradu nákladů hlavní 
činnosti. 

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 a příspěvky na provoz:  v roce 2022 byly přijaty dary na provoz v celkové výši 26 950  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 2021 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na 
účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

 

V Hradci Králové dne 18.2.2023 

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. 2022  

Mgr. Jana Svobodová 

 Ředitelka SDM     

        

 


