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ÚVOD
Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším
posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj,
zprostředkovávat a předávat jim křesťanské hodnoty.
Pracujeme s dětmi, mladými lidmi a rodinami. Poskytováním solidní nabídky využití
volného času a uplatňováním preventivního systému se snažíme předcházet negativním
jevům a podporovat zdravý rozvoj dětí. Mladým lidem starším 15-ti let nabízíme podíl na
utváření naší nabídky a rovněž na ovlivňování chodu celé organizace. Naším heslem je
„Mladí pro mladé“.
Aktivity, které pořádáme, zahrnují všestranné činnosti v klubech (kroužky, kluby a oratoře,
výpravy, výlety, turnaje, tábory), celostátní akce (festivaly, turnaje, soustředění, plesy),
zahraniční pobyty (výměnné, mezinárodní hry salesiánské mládeže), vzdělávání a formaci
vedoucích a trenérů, prorodinné aktivity (přípravu snoubenců, centra pro rodinu, mateřská
centra).

Z HISTORIE
SHM vzniklo v prosinci 1991. V roce 1992 se skupina mládeže pod vedením několika
salesiánů a sester FMA zúčastnila akce „Confronto ´92“ v Itálii. Jednalo se o setkání
mladých lidí z celé Evropy, kteří se věnují výchově dětí a mládeže ve svém okolí ve
spolupráci se salesiány Dona Boska a Dcerami Panny Marie Pomocnice. Mladí z České
republiky se rozhodli připojit k tomuto úsilí, navázat na činnost salesiánů v totalitě
a rozvíjet ji v rámci nových možností, které umožňuje svobodný stát.
V prvních letech své existence bylo SHM členěno na oblasti odpovídající bývalým
krajům. V průběhu času se ukázalo, že je třeba změnit organizační strukturu, aby
vyhovovala konkrétní činnosti SHM – zaměřit se na práci v jednotlivých místech. Byly tedy
zřízeny kluby (pro práci v jednotlivých místech) a ustanoveny sekce (koordinující jejich
činnost v oblasti kultury, sportu, chaloupek, ekonomiky a formace). Tím byl lépe vystižen
charakter SHM.
V roce 1994 se SHM (zastoupené prezidentkou Miki Kubíčkovou) stalo členem PGSE
(sdružení Polisportive Giovanili Salesiane Europee), evropské sportovní salesiánské
organizace, a díky tomu má možnost se každoročně účastnit Mezinárodních her salesiánské
mládeže.
Od roku 1995 vznikaly postupně jednotlivé kluby SHM a činnost se začala rozvíjet
v širším měřítku. Do přímé práce a podpory se zapojili další členové salesiánské rodiny. Ve
směru k občanské společnosti jsme započali fázi spolupráce s dalšími organizacemi, které
se věnují výchově dětí a mládeže.
V roce 1999 proběhly některé změny uvnitř SHM. Začátkem roku byla zrušena Sekce
formace. Její činnost nahradila formace členů SHM přímo v klubech a zčásti její úkoly
převzal duchovní rádce. V červnu 1999 jsme se stali členy České rady dětí a mládeže.
V roce 2000 byla již činnost stabilizovaná – zejména po stránce vzniku nových klubů
a plynulé činnosti ústředí. Významnou událostí bylo pořádání Salesiánských her mládeže
v Pardubicích.
O rok později, v roce 2001, získala naše organizace oprávnění školit vedoucí táborů
a uspořádala první kurzy. Od té doby pořádáme tato školení každý rok.
Rok 2004 byl pro nás významný. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme
byli zařazeni mezi organizace, jimž byl udělen statut uznané nestátní neziskové
organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase.
V roce 2006 jsme začali pracovat na nové strategii a nové podobě webových stránek.
Od podzimu 2007 funguje redakční systém webu.
V roce 2011 nám byl na období let 2011 až 2015 opět udělen čestný titul „Organizace
uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.
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VÝCHOVA V SHM
Výchova a formace je naším posláním. Činnost v klubech se děje v salesiánském duchu.
Stojí na tzv. preventivním systému, jehož hlavním principem je předcházení pro děti
a mládež nežádoucím vlivům. Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, víra
a laskavost. Nechceme vychovávat mládež pouze jako pracovníky, sportovce nebo umělce,
ale chceme je také formovat a vychovat z nich „lidi, kteří by byli schopni samostatně
a kvalitně žít“. Proto se snažíme, aby výchova a formace nechyběla na žádné akci SHM, ať
už se jedná o zasedání, setkání sekcí, školení vedoucích či trenérů, turnaje, besídky,
výlety apod. Výchovu a formaci nelze vydělit jako samostatnou složku ostatních činností,
je třeba ji spojit se zábavou a prací. Na jednotlivých akcích by měla probíhat zejména
nepřímo – tzn. cestou osobních kontaktů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Salesiánské hnutí mládeže je občanské sdružení registrované ministerstvem vnitra
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. O zásadních otázkách rozhoduje
Národní rada SHM. Jejím řídícím a výkonným orgánem je Předsednictvo Národní rady,
pomocným orgánem jsou sekce zaměřené na určitou oblast činnosti. Statutárním
zástupcem SHM je prezident, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
Základním organizačním článkem je Klub SHM, který může mít právní subjektivitu.
V roce 2012 mělo SHM 32 klubů, z toho 28 s právní subjektivitou.
Členskou základnu tvořilo 2 404 členů – z toho 2021 do 26 let.

Členové Předsednictva Národní rady SHM v roce 2012:
Mgr. Lukáš Zrzavý
Mgr. P. Marek Sklenář
Mgr. Markéta Hanáková
Milan Jandáček
Josef Wenzl
Mgr. Jan Kapounek
Mgr. Pavel Blažek
Mgr. Pavla Štěpánková
Bc. Bohdana Jakubcová
Martin Pražan
Jan Pavlíček
Mgr. Tereza Pavlíčková
JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.

prezident
delegát SDB
delegátka FMA
delegát ASC
sekce ekonomiky
sekce sportu
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM
zástupce klubů SHM

ZPRÁVA O STAVU SHM
V roce 2012 byl stav SHM dobrý a stabilizovaný. Pokračovali jsme v uskutečňování
Strategie SHM na období 2008 – 2013. Dále pokračovala spolupráce se salesiány –
spolupracovníky.
V průběhu roku jsme realizovali celou řadu celostátních akcí, kluby během roku
nabízely různorodé pravidelné i jednorázové aktivity, během prázdnin tábory a chaloupky.
Byla také vytvořena pracovní skupina, která začala s přípravou Strategie SHM do roku
2020.
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Významné celostátní události roku 2012
Květen
 Festival SHM v Pardubicích

Účast na Bambiriádě v Praze,
Ostravě a Plzni

Únor


XVIII. křesťanský ples mladých ve
Žďáru nad Sázavou

Březen
 Národní rada SHM v Telči
 Přebor SHM ve florbalu v Praze

Srpen
 Duchovní cvičení pro rodiče
s dětmi ve Fryštáku

Účast na celostátním setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Duben
 Školení táborových vedoucích
v Újezdě u Brna
 Mezinárodní hry salesiánské mládeže v Krakově

Listopad
 Výjezdní zasedání PNR SHM v
Újezdě u Brna
 Memoriál Bohumila Vavroše v Brně

ČINNOST PREZIDENTA
Prezident SHM, Mgr. Lukáš Zrzavý, plnil všechny úkoly, které vyplývají ze stanov
(podepisování zásadních dokumentů, svolávání PNR, zastupování SHM, účast na
celostátních akcích). Zastupování SHM bylo zaměřeno na větší kontakt se salesiánskou
rodinou.

ČINNOST ÚSTŘEDÍ










Ústředí zajišťovalo v roce 2012:
zasedání PNR a NR a plnění úkolů z nich vycházejících
kontakt se sekcemi a technické zázemí jednorázových celorepublikových akcí (ples,
turnaje, školení, …)
kontakt s kluby
provoz nafukovací skluzavky pro děti
prezentaci SHM na pražské Bambiriádě
informování členů SHM (Newsletter, výroční zpráva)
webové stránky SHM
spolupráci se státními orgány (oblast dotací a vzdělávání)
kontakt se salesiánskou rodinou, PGSI, ČRDM

Chod ústředí zabezpečovali:
Mgr. Magda Paseková
Josef Wenzl
Mgr. Petr Pošta
Jan Zrzavý

jednatelka
ekonom, účetní
webmaster
provoz nafukovadel
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CELOSTÁTNÍ AKCE
SPORT
Sportovní sekce pokračovala ve své pravidelné činnosti. Hlavní náplní bylo pořádání
sportovních akcí, především turnajů ve stolním tenise, fotbale a florbale.

Stolní tenis
Stolní tenisté pracovali podle plánu činnosti a uspořádali:
1. bodovací turnaj
20. - 22. ledna 2012
2. bodovací turnaj
23. – 25. března 2012
3. bodovací turnaj
18. - 20. května 2012
4. bodovací turnaj
19. – 21. října 2012
Memoriál Bohumila Vavroše
23. - 25. listopadu 2012

Brno - Líšeň
Praha
Ostrava
Havířov
Brno - Líšen

Těchto turnajů se zúčastnilo celkem cca 230 hráčů ze 6 klubů a středisek.
Soutěže probíhaly ve čtyřech kategoriích:
1. Dvouhra dorostenců
2. Dvouhra starších žáků

3. Dvouhra mladších žáků
4. Nebodovaná čtyřhra

Kromě toho jsme se účastnili dalších akcí:
Mezinárodní hry salesiánské mládeže 28.4. - 3.5.2012
Mezinárodní turnaj
20. -23. září 2012

Krakov
Suwalki (Polsko)

Dále fungovala plně elektronická archivace průběhů a výsledků turnajů.
Vedoucím stolního tenisu byl v roce 2012 Jan Traxler.
Malá kopaná
Fotbalisté měli možnost účastnit se celkem dvou celostátních turnajů pořádaných pro dvě
věkové kategorie:
1. Mladší chlapci – ročníky nar.: 1997 a mladší
2. Starší chlapci – ročníky nar.: 1995 – 1997
Turnaj
Fotbalový víkend

28. dubna 2012
12. - 14. října 2012

Brno - Líšeň
Ostrava

Těchto turnajů se zúčastnilo celkem cca 121 sportovců z 8 subjektů.
Činnost kopané vedli v roce 2012 Michal Přívratský.

Florbal
Celostátní florbalové turnaje probíhaly na jaře (sezóna 2011/2012) a na podzim (sezóna
2012/20013). Konaly se pro dvě oblasti (Morava a Čechy) ve dvou kategoriích a byly
zakončeny společným Přeborem SHM. Turnaje byly určeny pro dvě věkové kategorie:
1. Mladší chlapci – ročníky narození: 2000 – 2002 (2001 – 2003)
2. Starší chlapci – ročníky narození: 1997 – 1999 (1998 – 2000)
3. bodovací
3. bodovací
Přebor SHM
1. bodovací
2. bodovací
2. bodovací

turnaj pro Čechy
turnaj pro Moravu
turnaj pro Čechy
turnaj pro Moravu
turnaj pro Čechy

21. ledna 2012
11. února 2012
10. března 2012
3. listopadu 2012
8. prosince 2012
8. prosince 2012

Praha – Uhříněves
Kroměříž
Praha – Uhříněves
Praha – Uhříněves
Kroměříž
Praha – Uhříněves

Těchto turnajů se zúčastnilo celkem cca 400 sportovců ze 7 klubů a středisek.
Florbal měli v roce 2012 na starost Jan Kapounek a Stanislav Paseka.
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Cyklistika
22. - 23. června se v Újezdě u Brna konal již 12. ročník Cyklomaratonu K 24. Zúčastnilo se
ho celkem 168 závodníků (29 žen a 139 mužů), kteří v součtu zdolali za dvacet čtyři hodin
obdivuhodných 50 093,2 km.

KULTURA
V únoru se konal ve Źďáru nad Sázavou již XVIII. křesťanský ples mladých.
K tradičním akcím patřil neodmyslitelně i Festival. V roce 2012 se uskutečnil 12. května
v Pardubicích a na jeho pořádní se podíleli také salesiáni – spolupracovníci. Byl příležitostí
k seznámení se s činností jednotlivých klubů SHM, k poznání nových výtvarných technik i
k posezení v přátelské atmosféře. Celkem se sjelo přes 500 účastníků.
Kromě toho měly kluby v průběhu celého roku možnost zapůjčit si pro pořádání vlastních
akcí nafukovadla (skluzavku a lezeckou stěny) a velkostan.

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A TÁBORY
V roce 2012 proběhl opět kurz pro hlavní vedoucí táborů. Konal se v dubnu v Újezdě
u Brna a osvědčení získalo 13 vedoucích.
Kluby pořádaly stejně jako v minulých letech tábory a chaloupky pro děti a mládež.
Celkem bylo uspořádáno 70 táborů a prázdninových pobytů. Pro jednodušší organizaci
táborů jsou na webu SHM doporučení, jak používat různé formuláře v období před táborem
i během tábora.
Podle možností probíhaly v jednotlivých klubech také setkání a kurzy pro vedoucí a
animátory.

EKONOMIKA
Sekce






ekonomiky zaštiťovala především následující činnosti:
podávání projektů – žádostí o dotaci na celorepublikové úrovni
zpracování podkladů pro rozdělování dotací
příprava podkladů pro vyúčtování dotací a kontroly
zpracování finančního a mzdového účetnictví
poradenství pro kluby v oblasti:
-

podvojné účetnictví
účetní program Stereo
příprava místních projektů
vyúčtování dotací

Projekty realizované v roce 2012 s dotací ze státního rozpočtu ČR
Poskytovatel
Název projektu
MŠMT
Salesiánské hnutí mládeže 2012
MŠMT
Neorganizovaná činnost v klubech SHM 2012
MŠMT
Investice 2012
MŠMT
SHM pro všechny
MPSV
Podpora aktivit ústředí SHM

6

Částka dotace
1.545.300,00
138.400,00
315.000,00
150.000,00
183.890,00

Salesiánské hnutí mládeže

Výroční zpráva 2012

REALIZOVANÉ PROJEKTY
V našich základních článcích – SHM Klubech - se rozvíjela především přímá práce
s dětmi, mládeží a rodinami. Ústředí SHM poskytovalo klubům metodickou a organizační
podporu, dále se podílelo na přípravě a realizaci celostátních akcí.
Rozsah aktivit byl velmi pestrý a podle adresátů lze rozčlenit realizované projekty:
 Pravidelná činnost pro organizované děti a mládež
Během roku mohly děti v jednotlivých místech navštěvovat přes 340 kroužků s různým
zaměřením (sportovní, výtvarné, taneční, jazykové, formační atd.). Druhy kroužků a rozsah
nabídky závisel především na místních podmínkách a možnostech.
Tyto aktivity byly v klubech doplněny jednorázovými akcemi, jako jsou např. besídky,
výlety, víkendovky, turnaje, koncerty a vystoupení. Těch bylo pořádáno téměř 450. Tuto
nabídku ještě rozšířily akce celostátní, kterých se uskutečnilo přes 20 a kterých se naše
kluby hojně účastnily. V době jarních a letních prázdnin měly děti i mladí možnost využít
nabídky táborů. Celkem jsme jich uspořádali 70.
Projekt byl financován především z prostředků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magistrátní
a obecní úřady, dary, členské příspěvky).
 Činnost pro neorganizované děti a mládež
I v roce 2012 byly v některých klubech dětem pravidelně k dispozici nízkoprahové kluby
a oratoře (Plzeň, Ostrava, Třemošnice). Práce s neorganizovanou mládeží byla realizována
také formou doplňkových programů. (Uhříněves-Kolovraty).
Projekt byl financován především z prostředků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magistrátní
a obecní úřady, dary, členské příspěvky).
 SHM pro všechny
Ve větších klubech se v roce 2012 rozvíjely také činnosti zaměřené na podporu práce
s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením.
Projekt byl financován především z prostředků MŠMT a dalších zdrojů (krajské, magistrátní
a obecní úřady, dary, členské příspěvky).
 Prorodinné aktivity
Jednotlivé kluby poskytovaly zázemí a podporu také rodičům a rodinám. Během roku pro
ně probíhaly dopolední a odpolední programy, poradny, přednášky a workshopy, dětské
kluby, výlety a pobyty. Zájem rodičů i dětí nás přesvědčil o potřebnosti a smysluplnosti
tohoto projektu.
Projekty jednotlivých klubů byly financovány ze státní dotace poskytnuté MPSV, dále
z grantu MHMP a dalších zdrojů.


Podpora aktivit ústředí
V roce 2012 byl realizován ústředím projekt „ Podpora aktivit ústředí SHM“, který
byl zaměřen na poradenství, metodickou a edukační činnost v oblasti podpory rodiny.
Výstupem projektu byla realizace celoročního poradenství, metodická setkání, týdenní
soustředění, workshop a přednáška. Projekt měl dopad na 25 základních článků. Cílem
projektu bylo podporovat naše základní články, aby pracovali smysluplně a kvalitně v rámci
poskytování různorodých aktivit pro rodiny. Projekt byl personálně zajištěn především
koordinátorem projektu, metodickým pracovníkem a externími přednášejícími.
Projekt v rámci svých aktivit splnil své očekávání, a proto v něm budeme chtít i nadále
pokračovat.
Děkujeme MPSV za finanční podporu ve výši 183.890,- Kč. Celkové náklady projektu v roce
2012 činily 325.088,- Kč.
 Investice
SHM dále přijalo v roce 2012 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy investiční
dotaci v celkové výši Kč 315.000,-, která byla určena na zakoupení přívěsného vozíku
a rekonstrukci objektu v Klášterecké Jeseni.
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PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ SHM
Výkaz zisku a ztráty – ústředí
číslo
řádku

Název ukazatele
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem:
Součet ř. 2 až 5
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
II. Služby celkem:
Součet ř.7 až 10
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem:
Součet ř.12 až 16
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
11. Ostatní sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Součet ř.18 až 20
14. Daň silniční
15. Daň z nemovitostí
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Součet ř.22 až 29
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Ostatní pokuty a penále
19. Odpis nedobytné pohledávky
20. Úroky
21. Kursové ztráty
22. Dary
23. Manka a škody
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prod. maj., tvor. rez. a oprav. pol. celkem Součet ř.31 až 36
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26. Zůstatková cena prod. dlouh. nehm. a hmotného majetku
27. Prodané cenné papíry a podíly
28. Prodaný materiál
29. Tvorba rezerv
30. Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Součet ř. 38 až 39
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32. Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmů celkem
ř. 41
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
ř. 1+6+11+17+21+30+37+40
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

za účetní
období
celkem

375 518,00
364 137,00
11 381,00
0,00
0,00
708 780,00
7 864,00
276 763,00
0,00
424 153,00
378 866,00
339 148,00
39 718,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
11 721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 721,00
15 073,00
15 073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 293 316,00
1 275 407,00
17 909,00
0,00
0,00
2 783 874,00
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Výkaz zisku a ztráty – ústředí (pokračování)
číslo
řádku

Název ukazatele
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Součet ř. 44 až 46
1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Součet ř. 48 až 51
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
5. Změna stavu zásob polotovarů
6. Změna stavu zásob výrobků
7. Změna stavu zvířat
III. Aktivace celkem
Součet ř. 53 až 56
8. Aktivace materiálu a zboží
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
IV. Ostatní výnosy celkem
Součet ř. 58 až 64
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Ostatní pokuty a penále
14. Platby za odepsané pohledávky
15. Úroky
16. Kurzové zisky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prod.maj., zúčt.rezerv a opr.pol. celkem
Součet ř. 66 až 72
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot.majetku
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Tržby z prodeje materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Zúčtování rezerv
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25. Zúčtování opravných položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
Součet ř. 74 až 76
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
ř. 78
29. Provozní dotace
Výnosy celkem
ř. 43+47+52+57+65+73+77
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
ř. 79 - ř.42
34. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
ř. 80 - ř. 81
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43
44
45
46
47
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

za účetní
období
celkem

456 300,00
0,00
456 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,00
0,00
0,00
0,00
89,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 618,00
0,00
287 950,00
15 668,00
2 017 590,00
2 017 590,00
2 777 597,00
- 6 277,00
0,00
- 6 277,00
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Rozvaha
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Nedokončený dlouhodobý hm. majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

k 1.1.2012
495 296,00
300 490,00
636 548,00
0,00
0,00
-441 742,00
168 446,64
0,00
0,00
167 973,58
473,06
663 742,64

k 31.12.2012
639 776,00
536 701,00
709 944,00
0,00
0,00
-606 869,00
178 743,58
0,00
-2 015,00
179 372,68
1 385,90
818 519,58

Vlastní zdroje
Jmění
Výsledek hospodaření
Nerozdělená zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
PASIVA CELKEM

661 388,58
755 668,82
-13 403,74
-80 876,50
2 354,06
0,00
0,00
2 354,06
0,00
663 742,64

814 267,39
914 824,82
-6 277,19
-94 280,24
4 252,19
0,00
0,00
2 532,19
1 720,00
818 519,58
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Přehled o hospodaření SHM (včetně klubů)
Subjekt
SHM Klub České Budějovice
SHM Klub Fryšták
SHM Klub Hlinsko
SHM Klub Hradec Králové
SHM Klub Koryčany
SHM Klub Kroměříž
SHM Klub Krucemburk
SHM Klub Liblice
SHM Klub Mor. Budějovice
SHM Klub Nekoř
SHM Klub Neratov
SDDM Klub SHM Ostrava
SHM Klub Pardubice
SHM Klub Plzeň
SHM Klub Praha Karlín
SHM Klub Praha Kobylisy
SHM Klub Praha Počernice
SHM Klub Prostějov
SHM Klub Telč
SHM Klub Trutnov
SHM Klub Třemošnice
SHM Klub Praha Uhříněves
SHM Klub Újezd u Brna
SHM Klub Hradec nad Moravicí
SHM Klub Kostelec nad Orlicí
SHM ústředí
CELKEM

Výnosy
0,00
162,53
328,28
120,65
312,14
123,22
953,50
277,79
263,34
067,67
901,52
364,17
069,49
601,25
132,19
450,00
573 052,36
516 247,61
487 833,83
21 843,02
87 037,21
1 449 881,10
471 691,15
0,06
65 541,14
2 777 597,41
9 339 852,63
28
85
47
48
218
184
275
127
154
33
655
6
886
138

Náklady
0,00
218,00
168,00
956,00
764,00
588,90
867,00
983,90
877,00
263,80
386,00
274,00
210,00
137,27
128,00
721,00
566 328,00
524 813,00
469 569,66
22 050,00
90 135,00
1 348 376,31
482 574,00
0,00
70 982,00
2 783 874,60
9 276 245,44
32
87
46
59
225
188
281
126
154
39
681
8
847
137

Hospodářský
výsledek
0,00
-4 055,47
-1 839,72
164,65
-11 451,86
-7 465,68
-3 913,50
-6 706,11
386,34
-196,13
-5 484,48
-25 909,83
-2 140,51
39 463,98
1 004,19
-271,00
6 724,36
-8 565,39
18 264,17
-206,98
-3 097,79
101 504,79
-10 882,85
0,06
-5 440,86
-6 277,19
63 607,19

SHM přijalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2012 provozní
dotace v celkové výši Kč 1.833.700,-. Pro ústředí a kluby bez právní subjektivity byla
určena částka Kč 558.293,-. Zbývající částka Kč 1.275.407,- byla určena pro kluby s právní
subjektivitou a je o ní účtováno následně v účetnictví klubů.
Dále přijalo SHM v roce 2012 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
investiční dotaci v celkové výši Kč 315.000,-, která celá pouze pro akce ústředí.
SHM přijalo v roce 2012 od MPSV provozní dotaci ve výši Kč 183.890,-, celá částka
byla určena pro ústředí na projekt Podpora aktivit ústředí SHM.
Dále přijalo SHM v roce 2012 od MHMP neinvestiční dotaci v celkové výši Kč
134.500,- a celá byla určena pro kluby s právní subjektivitou a je o ní účtováno v účetnictví
klubů.

Ekonomická část výroční zprávy byla schválena 16. 3. 2013 na Národní radě SHM
v Hodslavicích.
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ČINNOST SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE V ROCE 2012 PODPOROVALI:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hlavního města Praha

Nadace pro radost

Děkujeme všem dalším dárcům, kteří podpořili činnost našeho sdružení.
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