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Sdružení na podporu talentované mládeže 

České republiky 

 
Výroční zpráva za rok 2010 

 
Výroční zprávu a zprávu o hospodaření předkládá: 

 Ing.Miloslav Hlaváček,  

předseda správní rady 

 

 

     Sdružení bylo založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb. jako právnická osoba. Stanovy 

NNO (nestátní neziskové organizace) registrovalo Ministerstvo vnitra ČR dne 2. září 2002 a 

přidělilo IČ. Na základě schválení valnou hromadou v roce 2005 a na základě registrace 

Ministerstvem vnitra byly doplněny a upraveny Stanovy Sdružení o možnost elektronické 

účasti na valné hromadě a taktéž o elektronické formě hlasování a vyjádření se k předloženým 

zprávám a možnosti podávání připomínek a podnětů a to též v elektronické podobě. Další 

dodatek stanov, týkající se počtu členů správní rady Sdružení a oprávnění s nakládáním 

finančních prostředků na běžném účtu, který schválila na svém jednání valná hromada 

v červnu 2007 a byl registrován MV ČR. Stanovy a dodatky jsou zveřejněny na stránkách 

Sdružení (www.snptm.cz). 

     Hlavní činnost Sdružení byla  v  tomto roce zaměřena na realizaci významných akcí a na 

získávání nových členů a to jak fysických, tak i právnických osob. Ve spolupráci s NIDM 

Praha, ÚK SOČ a dalšími spolupracujícími organizacemi a sponzory jsme pořádali celostátní 

seminář Tvůrčí dilna řešitelů SOČ a konzultantů III a Letní školu mladých vědců.  

     Vyvíjena byla i činnost v oblasti získávání sponzorů a sponzorských darů pro další činnost 

„Sdružení“ a pro zajištění předepsaného spolufinancování přiděleného grantu a pro vlastní 

činnost Sdružení. Grant z  MŠMT ČR vyžadoval 30% naší spoluúčast vůči přidělené částce 

dotace. Z  Krajského úřadu Sdružení v tomto roce získalo dotaci na realizaci pořádaných akcí. 

Získání finančních prostředků od sponzorů je nutné pro ekonomické zajištění akcí 

vyplývajících z poslání a hlavní náplně činnosti „Sdružení“, což je práce s  talentovanou 

středoškolskou mládeží (akce pro neorganizovanou mládež). Sdružení  v tomto roce nemohlo 

podpořit finanční částkou uspořádání 32. celostátní přehlídky SOČ a to věnováním finančních 

cen pro vítěze všech oborů. Vzhledem k získání potřebných finančních prostředků 

v omezeném rozsahu oproti minulým rokům, mohlo Sdružení realizovat Letní školu a 

celostátní seminář s výrazným omezením počtu účastníků. 

     Na základě „Projektu na komplexní přístup k vyhledávání, výchově a práci s talentovanou 

mládeží v České republice“, který je základním dokumentem pro činnost Sdružení jsme  

zpracovali a podali v roce 2009 projekt na MŠMT ČR. Projekt byl přijat a jeho realizací  jsme 

pokračovali v systematické a cílené práci s  talentovanou mládeží  v  celé ČR. Projekt byl 

složený ze dvou částí. Celostátní seminář  Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III byl 

pořádán jako třídenní akce v  listopadu 2010 na Střední škole informatiky a spojů v Brně, 

Čichnova. Druhá část - Letní škola mladých vědců proběhla tamtéž v srpnu 2010. Mimo 

dotaci na projekt přijatý MŠMT ČR, byl na nutné dofinancování akcí požádán Krajský úřad 

Jihomoravského kraje o dotaci, která byla Sdružení v roce 2010 udělena. Zbývající nemalá 

částka byla pokryta z  prostředků Sdružení. 

     V  roce 2010 jsme opět podali v  termínu projekt na MŠMT ČR, který se skládá ze dvou 

částí. Jednou je celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů III, 

druhou Letní škola mladých vědců. 
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     Správní rada na základě svého rozhodnutí již nebude oslovovat významné firmy a instituce 

s žádostí o sponzorování a  bude hledat jinou cestu, která by prosadila dobré myšlenky a 

znamenala by úspěch při spolupráci s  firmami a institucemi, které by napomohly 

sponzorskými dary, nebo zadáním reklamy, aby  Sdružení mohlo realizovat úkoly vytčené 

Projektem v roce 2010. Adresně bylo před třemi roky osloveno několik institucí. a 

významných firem, včetně vysoké školy v oboru stavebnictví, jako součást budovaného 

poradního sboru Sdružení. Tímto byla navázána  spolupráce s  některými významnými 

firmami. Zatím jsme pro problémy se zajištěním financí na plánované akce nepokročili 

v dalším budování poradního sboru. Úspěchem je velmi obtížné získávání sponzorských darů, 

které umožní, že Sdružení bude moci uskutečnit plánované akce a nebude muset odmítat 

přihlášky studentů, ale bude moci všechny přijmout. Též jsme na akce získali velmi kvalitní 

lektory z Akademie věd ČR,  vysokých škol  a významné odborníky z praxe. Při dostatku 

financí bude možno dělit účastníky akcí na menší skupiny, což velmi zefektivní průběh 

jednotlivých lekcí, které mohou  být uskutečňovány formou seminářů a workshopů. 

Vzhledem k finanční situaci nemohlo být při celostátním semináři na rozdíl od Letní školy 

přikročeno k dělení účastníků na menší skupiny a docházelo pak k tomu, že lekce byly 

prováděny formou přednášek a ne formou seminární a workshopovou.          

     Správní rada se intenzivně věnovala přípravám na valnou hromadu, která se uskutečnila 

11.června 2010 v Chrudimi při příležitosti celostátního kola SOČ. Průběh, závěry a poznatky 

z diskuse jsou uvedeny v zápise z valné hromady, který všichni členové obdrželi. Valná 

hromada schválila výroční zprávu, zprávu o hospodaření a změny ve správní radě. Členové 

byli informování o projektech a grantech, které jsme získali a o spolupráci s dalšími orgány a 

institucemi při práci s  talenty.  Všem členům Sdružení byly  před valnou hromadou 

elektronicky a i poštou (u těch, co nemají elektronické spojení) zaslány Výroční zpráva za rok 

2009 a zpráva o hospodaření a další dokumenty a požádáno o elektronické hlasování a 

připomínky u těch členů, co se nemohou valné hromady zúčastnit. Řada členů tak využila 

možnosti a zúčastnili se elektronickou formou hlasování. 

     Pokračovala velmi dobrá spolupráce s Ústřední komisí SOČ a s NIDM Praha a to zejména 

při organizaci a pořádání Letní školy a celostátního semináře v  Brně na Čichnové. Řada 

členů Sdružení byla aktivně zapojena do těchto akcí. Spolupráce se SOČ byla zejména v 

účasti členů Sdružení na krajských a celostátním kole. Pomoc Sdružení je limitována 

finančními možnostmi, které prozatím Sdružení má. Proto se v roce 2010 nepodařilo pro 

celostátní kolo pro úspěšné řešitele celostátní přehlídky do všech oborů věnovat finanční ceny 

pro účastníky na prvních třech místech.  

     Mimořádnou  pozornost věnovalo Sdružení přípravě a organizaci nejdůležitějších akcí 

v uplynulém roce a těmi byly Letní škola a celostátní seminář,  které byly pořádány v srnu a 

listopadu 2010 v Brně na Střední škole informatiky a spojů Čichnova. Akcí se zúčastnilo:  

Letní školy mladých vědců -71 celkem; 43 účastníků, z toho 40 studentů do 26 let ( z toho 3  

                                              ze Slovenské republiky) a 3 pedagogičtí pracovníci, 8  

                                              organizátoři a vedení, 18 lektorů (z toho 3 lektoři jsou zároveň         

                                              organizátoři), 2 kontrolní orgán, 3 hosté (paní Dawn Hammond   

                                             americká antropoložka). Přihlášeni a nedostavili se 3, omluveni 4. 

Tvůrčí dílny řešitelů SOČ a konzultantů III –58 celkem; z toho 33 studentů do 26 let (z toho 3  

                                             studenti ze Slovenské republiky) a 8 pedagogických pracovníků   

                                             (celkem 41 účastníků), 6 organizátoři a vedení semináře, 7 lektorů    

                                             (z toho 2 lektoři jsou zároveň organizátoři), 6 hosté. Přihlášeno     

                                             studentů 51, pedagogických pracovníků 8, celkem 59. Pro    

                                             nedostatečné finanční prostředky bylo nutno počet přihlášených  

                                             účastníků omezit na 43 (16 přihlášených bylo odmítnuto). 

                                             Nedostavila se 1 přijatá studentka, 1 účastník se omluvil. Část   
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                                             účastníků z Brna a blízkého okolí (7) z důvodů finančních denně   

                                             dojížděli. 

 Celkem na projektu se zúčastnilo 129 účastníků, z toho 73 do 26 let. 

     Velmi dobrá spolupráce při těchto akcích byla s  NIDM Praha, který napomáhal 

v přípravě, s ÚK SOČ a ostatními spolupracujícími institucemi a sponzory. Nutno též 

pochválit pořadatelskou školu a to Střední školu  informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 za 

vzornou organizaci a vyhovění všem požadavkům pořadatelů. Letní škola i celostátní seminář  

měly díky velké pozornosti věnované přípravě naprosto bezchybný průběh a nevznikly žádné 

potíže při jejich realizaci. Program akcí byl navržen členy správní rady a prokonzultován na 

poradě Ústřední komise SOČ. Dle schváleného programu byli zajištěni lektoři a uzavřeny 

s nimi dohody o provedení práce. Správní rada zpracovala návrh rozpočtu. Přihlášky 

účastníků byly shromážděny na Sdružení. Vyúčtování cestovních výloh a odměny lektorům 

byly uhrazeny v  průběhu semináře pověřeným členem Sdružení. Z  akce byla ihned po 

ukončení zpracována garanty závěrečná zpráva (její podstatná část je zveřejněna na webových 

stránkách Sdružení). Bylo provedeno závěrečné vyúčtování. Zpráva s vyúčtováním byly v 

termínu předány na MŠMT. Z  MŠMT ČR nepřišly žádné připomínky ke zprávě i k 

vyúčtování a lze tedy předpokládat, že vše bylo v  naprostém pořádku.  Zde je nutno 

poděkovat všem, kteří jako členové Sdružení se aktivně podíleli a to jak na lektorské činnosti, 

tak svou pomocí napomohli k bezproblémovému  průběhu  akcí, nebo se podíleli na kontrolní 

činnosti v  průběhu akcí, závěrečné zprávě a vyúčtování. Bezprostředně po Letní škole i  

celostátním semináři došlo několik ohlasů na jeho průběh. Reakce byly jak ze strany 

pedagogických pracovníků, organizátorů akcí SOČ a konzultantů, tak zejména z  řad 

zúčastněných studentů. Všechny byly kladné s  poděkováním za uspořádané akce a některé i s 

požadavkem, takové akce pořádat i nadále. Pořadatelé zjišťovali u účastníků jejich názory na 

uspořádání, úroveň lektorů, ubytování,  stravování a další připomínky formou anonymního 

dotazníku. Závěry budou využity při pořádání dalších podobných akcí. Též ta skutečnost, že 

v některých krajích budou podobné akce organizovat, byla úspěchem a i jedním z cílů našich 

aktivit. Významným jevem je skutečnost, že v několika případech studenti – účastníci Letní 

školy i semináře pořádali na svých školách pro spolužáky z nižších ročníků po dohodě 

s pedagogickými pracovníky semináře, kde prezentovali zkušenosti a poznatky, které získali 

na pořádaných akcích. Je to významný úspěch, kterého jsme tímto dosáhli.  

     Za zmínku též stojí ta skutečnost, že úspěšní řešitelé v celostátním kole SOČ a i ocenění na 

mezinárodních soutěžích prošli akcemi, které pro talentované středoškoláky každoročně 

pořádá Sdružení. Rezervu ještě máme v  prezentaci Letní školy i celostátního semináře ve 

sdělovacích prostředcích a to jak v  tiskových materiálech, tak i ve zveřejnění v  Českém 

rozhlase i v televizi. První úspěšné kroky byly již učiněny a to účastí předsedy správní rady 

v pořadech brněnského studia a to v  živém vysílání, kdy byla publikována práce 

s talentovanou středoškolskou mládeží.  

     Na Finanční úřad Brno II byla předána daňová přiznání k dani darovací za sponzorské dary 

za celý rok, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických 

osob, vyúčtování daně z  příjmů fysických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a 

daňové přiznání z příjmu právnických osob, vyhotovené daňovou poradkyní. Vše bylo 

odevzdáno v  termínech a i příslušné částky stržené daně poukazovány na konto Finančního 

úřadu v zákonem stanovených lhůtách.   

     Správní rada uskutečnila 3 zasedání v průběhu roku. Na svých zasedáních správní rada 

řešila zejména tyto úkoly a problémy:  

-trvale se zabývala náborem nových členů a získáváním finančních prostředků 

-na webových stránkách jsou zveřejněny základní dokumenty Sdružení pro prezentaci na  

 veřejnosti a převážná část závěrečných zpráv z Letní školy a seminářů, výroční zprávy se 

 zprávami o hospodaření a další informace o práci a pořádaných akcí Sdružení  
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 -vytištěné plakáty k propagaci SOČ byly předávány na akcích účastníkům 

-byla zpracována závěrečná zpráva a vyúčtování pořádaných akcí v roce 2010 a v termínu  

 předáno na MŠMT; zpracováno bylo i podrobné vyhodnocení a přijata opatření pro pořádání    

 dalších akcí, podstatná část závěrečné zprávy byla zveřejněna na webových  stránkách 

-byla zpracována účetní uzávěrka za rok 2009 a výroční zpráva za rok 2009 a odeslány na  

 MŠMT  v termínu do 30. června 2010 což je požadováno v rozhodnutí o přidělení grantu. 

 Současně tyto zprávy byly jako materiál pro jednání valné hromady rozeslány všem členům  

 Sdružení. Valná hromada tyto materiály schválila. 

-byly zpracovány a v termínu dle zákona předány na Finanční úřad přiznání k dani darovací,  

 vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob,     

 vyúčtování daně z  příjmů fysických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a  

 daňové přiznání právnických osob 

-jednáno s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility a s Jihomoravským inovačním  

 centrem o spolupráci 

-Sdružení podalo 3 návrhy na ocenění Učenou společností v roce 2010 a všechny 3 navržené  

 práce  získaly ocenění Učenou společností České republiky a toto ocenění jim bylo předáno    

 na  slavnostním zasedání v pražském Karolinu 

-úspěšně si vedlo Sdružení s pracemi nominovanými do soutěže České hlavičky a většina  

 z nich získala i ceny. Kompletaci prací a potřebné formuláře zajišťovali Hlaváček a Kostelník   

 a  v požadovaném termínu byly materiály zkompletovány a  odeslány.  

-pro Letní školu mladých vědců a celostátní byly zpracovány vstupní  informační materiály  

 včetně  přihlášky a rozeslány na kraje a školy. Dále byl vypracován rozpočet a rozvrh hodin a  

 zajištěni lektoři.  

-MŠMT přijalo námi podaný projekt a přidělilo Sdružení grant na pořádání Letní školy  

 mladých vědců  a  celostátního  semináře Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III  

 a  zaslalo písemné rozhodnutí o udělení dotace, která v průběhu května byla poukázána na  

 naše  konto.  

-předseda správní rady požádal hejtmana Mgr.Haška o převzetí záštity nad pořádanými   

 akcemi. Hejtman záštity převzal. 

-pokračovala spolupráce s pracovišti AV ČR, působícími v Jihomoravském kraji v oblasti  

 vypsání témat pro soutěžní práce SOČ.  AV ČR poskytne bezplatně konzultanty  a to i  

 v případě, že si téma najde student a toto bude v souladu s náplní práce AV ČR, tak i v tomto  

 případě bude bezplatně působit jejich konzultant. Na jednání byla dohodnuta spolupráce mezi  

 AV ČR Jihomoravskými pracovišti a Sdružením. Předseda Jihomoravských pracovišť AV  

 ČR Doc.Vlček převzal záštitu na oběma pořádanými akcemi Sdružrní. 

-Ing.Doseděl průběžně inovoval a doplňoval webové stránky Sdružení, o  nové informace 

-připravila a realizovala valnou hromadu s využitím elektronické formy účasti členů; byla  

 zpracována výroční zpráva, zpráva o hospodaření a další nutné podklady a ve stanoveném  

 termínu zaslány všem členům Sdružení. Valná hromada schválila veškeré předložené  

 materiály. Zápis z jednání byl bezprostředně po skončení rozeslán všem členům  Sdružení. 

-zabezpečovala přípravu a organizaci Letní školy mladých vědců a celostátního semináře, ve  

 spolupráci s NIDM, ÚK SOČ a dalšími institucemi a sponzory. Akce proběhly dle  

 připraveného programu, bez závad a za velmi  dobré spolupráce s pořadatelskou školou.  

 Na závěr byly účastníkům předány anonymní  dotazníky. Na základě vyhodnocení  

 připomínek budou provedena opatření  v následujících akcích. Zároveň probíhalo hodnocení   

 lektorů opět dle  vytvořeného formuláře. 

-aktivně se zúčastnila na tvorbě a předání projektu na další rok na MŠMT a to sestávajícího  

 z celostátního semináře  a Letní školy mladých vědců. Projekt byl zpracován a v termínu  

 odeslán do grantového  řízení na MŠMT ČR na rok 2011 a to v požadované písemné i  

 elektronické podobě. Mgr.Kačerová se zúčastnila semináře pořádaného MŠMT k podávání  
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 projektů. 

-byly připraveny a rozeslány ve spolupráci s NIDM materiály k Letní škole i celostátnímu  

 Semináři. Na tuto akci byl velký  zájem jak studentů, tak i pedagogických  pracovníků.   

 Velký zájem přesahoval finanční možnosti a proto musel být redukován počet přihlášených.  

 Letní škola i seminář i přes tyto skutečnosti proběhly dle připraveného rozvrhu a byly  

 organizačně i ze strany pořádající školy velmi dobře zajištěny.  

-jednáno s šéfredaktorem časopisu Mobility a vydavatelstvím Extra Publishing a dohodnuto,  

 že pro akce Sdružení poskytnou z remitendy dle našeho požadavku časopisy, které budou  

 bezplatně rozdány účastníkům. Bylo při akcích realizováno. 

-KÚ JmK nevypsal  v  roce 2010 grantové řízení na volnočasové aktivity, proto bude  

 požádáno na základě předloženého projektu o mimořádnou dotaci v následujícím roce 2011 

-správní rada podrobně vyhodnotila pořádané akce a  zajistila jejich celkové vyúčtování a  

 přijala závěry pro pořádání dalších akcí. 

-v UNISTAVu Brno jednáno s personálním náměstkem a dohodnuty formy další spolupráce.   

 Věnovali 3 věcné ceny pro  celostátní přehlídku SOČ jako věcné ceny k ocenění Talent 2010,  

 udělované Sdružením.  

-koncem roku 2010 byla zpracována zpráva a vyúčtování za grant MŠMT a v termínu  

 odesláno na MŠMT ČR. 

-pro zajištění činnosti Sdružení a z důvodů nedostatku finančních prostředků se správní rada  

 rozhodla, že bude využíváno soukromých prostor v rodinném domku, používána soukromá  

 telefonní linka, mobilní telefon, počítač, tiskárna, kopírka a příslušenství, osobní automobil a  

 to na základě rozpisu nutných nákladů, které budou uhrazeny po dostatečném zisku    

 finančních prostředků.Správní rada odsouhlasila výplatu nutných režijních nákladů na provoz  

 Sdružení a nákladů na základě uzavřené dohody o provedení práce na vedení účetnictví. 

-vzhledem k získání sponzorského finančního daru nohou být správní radě  vyplaceny  

 odměny za celkovou činnost a za zajišťování chodu Sdružení.  

-byly schváleny dohody o provedení práce za činnosti spojené s chodem Sdružení a údržbou  

 používané techniky,  za vedení účetnictví a zpracování finančního hospodářství, včetně  

 rozpočtů na jednotlivé akce a za účetní uzávěrky pořádaných akcí a za celoroční účetní  

 uzávěrku a zprávu o hospodaření Sdružení.  

-Sdružení nepokračovalo v budováním poradního sboru a zatím nedošlo k dalším jednáním a  

 ustavení tohoto poradního orgánu 

-na základě mnoha jednání se nepodařilo zajistit sponzorské dary a  tím získat finanční  

 prostředky na povinné dofinancování  grantu  na pořádání Letní školy a celostátního  

 semináře. Dofinancování proběhlo mimořádnou dotací z Jihomoravského kraje a z vlastních  

 prostředků Sdružení. 

-správní rada Sdružení rozhodla, že Sdružení bude každoročně na celostátní přehlídce SOČ  

 udělovat tři ceny Talent příslušného roku a to v humanitních, přírodovědných a technických  

 oborech. Cena bude formou diplomu a Sdružení se pokusí získat i věcné ceny. Tři věcné ceny  

 věnoval UNISTAV,a.s. Brno (seskoky padákem, v ceně jednoho seskoku cca 3 000,-Kč). 

-na FÚ byla odváděna daň ze  mzdy dle předpisů a předány v termínech veškeré podklady,  

 které musí  NNO vykazovat 

-spolupracovali jsme při pořádání krajského kola SOČ v Jihomoravském kraji a při celostátní  

 přehlídce v Chrudimi. 

-bylo pokračováno v dobré spolupráci s KÚ JmK při práci s talentovanou mládeží. Po  

 dosažení mimořádného úspěchu našich studentů na celostátní přehlídce SOČ v Chrudimi byl  

 o této skutečnosti informován náměstek hejtmana Mgr.Václav Božek. Na základě tohoto  

 jednání náměstek zajistil pro Sdružení mimořádnou dotaci, která umožnila uspořádat obě  

 plánované akce. V novinách, vydávaných KÚ JmK byl o tomto úspěchu uveřejněn článek. 

-úzce spolupracovala s Ústřední komisí SOČ a NIDM Praha  
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     Propagace činnosti Sdružení byla prováděna na všech akcích, kde se členové správní rady 

a  další  členové  zúčastnili. Jednalo  se  zejména  o krajská a celostátní kolo SOČ, při dalších 

akcích, kde se jednalo o práci s  talentovanou středoškolskou mládeží a při Letní škole a 

celostátním semináři, pořádanými Sdružením. 

     Jistou propagací na veřejnosti je i webová stránka Sdružení www.snptm.cz, kde jsou 

zveřejněny  stanovy Sdružení, Projekt na komplexní přístup  k  vyhledávání, výchově a práci 

s talentovanou mládeží, přihlášky jak pro fysickou, tak i právnickou osobu, větší část zpráv za 

pořádané akce a jsou zde i zveřejněny výroční zprávy se zprávou o hospodaření a další 

důležité informace o práci a akcích Sdružení. 

     Členská základna Sdružení je složena z  dlouholetých pracovníků v oblasti práce 

s talentovanou mládeží, členů Ústřední komise SOČ, členů krajských komisí SOČ, členů 

odborných porot krajských i celostátních, pedagogických pracovníků a čelních funkcionářů 

významných podniků a institucí, soukromých podnikatelů, pedagogických pracovníků 

středních a vysokých škol a úspěšných řešitelů SOČ a to jak současných, tak i těch, co byli 

úspěšní již před několika lety a řady mladých středoškolských studentů, kteří se zúčastnili 

námi pořádaných celostátních akcí. Je snahou do Sdružení získat jako další členy mladé 

talentované studenty a tyto vychovat  tak, aby mohli převzít vedení a dále úspěšně pokračovat 

v práci s talenty v České republice. 

 

 

 

 

 

V Brně 1. června 2011 
 

 

 

                                                                                                      Ing.Miloslav Hlaváček 

                                                                                                       předseda správní rady 
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Sdružení na podporu talentované mládeže 

České republiky,o.s. 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2010 a účetní uzávěrka 

 

 

Příjmová část: 

  

Dotace z MŠMT ČR                                                                       115 000,- 

Dotace z JmK                                                                                 150 000,- 

Sponzorské finanční dary                                                                 12 000,- 

Úroky na běžném účtu                                                                           218,16       

Vrácení zálohy na akce                                                                    124 295,- 

Vložné účastníků Letní školy 2010                                                   11 400,- 

Vložné účastníků semináře Tvůrčí dílna III                                      10 800,- 

Celkem                                                                                            423 713,16 

 

Výdajová část: 

 

Náklady na Letní školu mladých vědců 2010 
 

Dohody o provedení práce (vyplaceno)                                            78 539,- 

Odvedená srážková daň                                                                    13 861,- 

Cestovné                                                                                             3 235,- 

Jízdné účastníků MHD                                                                       3 256,- 

Ceny pro soutěž                                                                                  1 174,- 

Provozní (režijní) náklady                                                                  2 000,- 

Rozmnožování materiálů                                                                    4 098,- 

Pronájem místností                                                                           14 850,- 

Ubytování účastníků a lektorů                                                          47 200,- 

Stravování účastníků a lektorů                                                         77 598,- 

Celkem                                                                                            245 811,- 

 

Náklady na celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III 

 

Dohody o provedení práce (vyplaceno)                                            42796,- 

Odvedená srážková daň                                                                     7 554,- 

Cestovné                                                                                               260,- 

Jízdné účastníků MHD                                                                         616,- 

Ceny pro soutěž                                                                                    210,- 

Provozní (režijní) náklady                                                                 2 000,- 

Rozmnožování materiálů                                                                   2 086,- 

Pronájem místností                                                                            5 400,- 

Ubytování účastníků a lektorů                                                         14 600,- 

Stravování účastníků a lektorů                                                        27 080,- 

Celkem                                                                                           102 602,- 
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Náklady na provoz a činnost Sdružení 
 

Dohody o provedení práce, vedení pokladny (vyplacené)                 12 325,- 

Daň ze mzdy srážková (odvedená)                                                      2 175,- 

Cestovné                                                                                                 456,- 

Celoroční provozní (režijní) náklady Sdružení                                 24 000,- 

Poštovné                                                                                                 577,- 

Bankovní poplatky                                                                                 951,- 

Úhrada semináře (vložné)                                                                   1 200,- 

Kancelářské potřeby                                                                            2 291,- 

Předplatné časopisů PC                                                                       1 394,- 

Ceny celostátní přehlídka SOČ                                                         12 000,-   

Webové stránky Sdružení                                                                   1 816,- 

Úhrada úroků předepsaná FÚ                                                                522,- 

Multifunkční zařízení                                                                          1 634,- 

Přeplacená daň                                                                                   43 642,- 

Daň ze mzdy (zálohová)                                                                    20 475,- 

Daň ze mzdy (srážková)                                                                      1 200,-  

Celkem                                                                                             126 658,-  

 

Výdajové náklady celkem                                                              475 071 ,-              

 

Rekapitulace: 

Příjmy                                                                                               423 713,16    

Výdaje                                                                                              475 071,-  

Rozdíl                                                                                              -- 51 357,84 

 

 

 

Stav na běžném účtu     k 1. 1. 2010: 67 621,31         k 31. 12. 2010:  48 280,47 

Hotovost                       k 1. 1. 2010: 37 042,-            k 31. 12. 2010:    5 025,- 

Celkem                                             104 663,31                                   53 305,47 

Rozdíl                                                                                                 --51 357,84 

                                                                                      

 

Zpracovala: Marie Hlaváčková 

 

V Brně 10. ledna 2011 

                                                                                                                                       

                                                                                             Ing.Miloslav Hlaváček 

                                                                                              předseda správní rady 

 


