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PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE 

Činnost obecně prospěšné společnosti Mládež a sport, o.p.s. (dále jen MaS) byla 

oficiálně zahájena 17. 9. 2003 usnesením o zápisu v Rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle O, ve vložce č. 65. Jejím 

zakladatelem je Nadace sportující mládeže (NSM). Spolu s názvem charakterizuje MaS logo 

oficiálně zaregistrované Úřadem průmyslového vlastnictví. 

 

PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTÍÍÍ   AAA   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTT   MMMLLLÁÁÁDDDEEEŽŽŽ   AAA   SSSPPPOOORRRTTT,,,   OOO...PPP...SSS...      

VVV   RRROOOCCCEEE   222000000777 

 
� SPOLUPRÁCE S NADACÍ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE 

 

Mládež a sport, o.p.s. (MaS) i v roce 2007 úzce spolupracovala 

s Nadací sportující mládeže (NSM). Činnost obou organizací se 

vhodným způsobem doplňuje a navazuje na sebe. To se pozitivně 

projevilo zejména při realizaci aktivit spojených s projekty Profil 

Pohybových Předpokladů („3P“), resp. Pohyb „1P“ a Pohybové Předpoklady „2P“ (viz dále). 

Jejich příprava, ověřování i tvorba prezentace a propagace se stala dominantním předmětem 

činnosti společnosti v roce 2007.  

 

� OVĚŘENÍ  PROJEKTU „3P“ A JEHO PŘEMĚNA NA „1P“ A „2P“ 

 

Projektem Profil Pohybových Předpokladů („3P“) chtěla Nadace 

sportující mládeže přispět k iniciaci a popularizaci sportovně pohybových 

aktivit a zároveň poradit rodičům jaký okruh sportovních činností by mohl 

být pro jejich děti nejvhodnější.  

Na základě smlouvy podepsané mezi NSM a MaS dostala naše 

společnost za úkol zpracovat organizační zajištění akcí soutěžní verze 

původního projektu "3P" včetně návrhu úprav vzniklých na základě analýzy konkrétních akcí 

v Plzni a v Brně.  

Zároveň měla v akademickém i odborném prostředí ( střešní organizace ve sportu ) 

zjistit názory na tento projekt a následně zajistit propagaci ve sportovním prostředí. 
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Po rozboru všech připomínek navrhla Nadaci sportující mládeže úpravu původního 

projektu „3P“ na jeho rozdělení pro pětileté děti (podzimní část předškolního ročníku MŠ) 

s návrhem označení jako Pohyb „1P“ a na část později pojmenovanou Pohybové Předpoklady 

„2P“ určenou pro devítileté až desetileté děti (druhé pololetí třetí třídy ZŠ).  

Současně měla za úkol vytvořením propagačních materiálů získat finanční prostředky 

ze ziskového prostředí na rozšíření především soutěžní verze projektu do dalších míst v ČR. 

  

Spolupráce a vytvoření smluvních vztahů se ZČU v Plzni a MU v Brně  

 

Součásti Koncepce NSM pro ČR je spolupráce s vysokými školami v České republice. 

MaS se v roce 2007 podílela na vytvoření obsahu spolupráce mezi Masarykovou univerzitou 

v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni a NSM. Doplněním smluvního vztahu bylo i 

vytvoření náplně dodatků Dohody o spolupráci se ZČU jako vzoru pro další vysoké školy. 

Obsahem dodatků jsou každoroční realizační aktivity ve prospěch rozvoje činnosti NSM i 

vysokých škol. 

 

Ověření soutěžní verze „3P“ v Plzni a Brně  

 

V roce 2007 proběhly dvě akce soutěžní verze „3P“. 

Premiéra se uskutečnila v dubnu a zúčastnilo se jí na osmdesát 

dětí z plzeňských základních škol. Ukázalo se, že testování 

tělesné zdatnosti dětí je dobrým ukazatelem i pro sportovní 

kluby.  

Na akci byli přítomni zástupci z Plzeňské sportovní unie, z ČSTV Plzeňského kraje i z 

hokejového svazu. Všichni toto testování vítají a mají zájem, aby NSM ve spolupráci s MaS a 

dalšími subjekty v této aktivitě pokračovala dál. Podobnou soutěžní verzi projektu proto 

plánujeme každoročně opakovat, nyní již jako „1P“ a „2P“.  

 Testování dětem zpestřila autogramiáda olympijského vítěze Jana Kůrky a fotbalistů 

FC Viktorie Plzeň Petra Šímy a Lukáše Krbečka. Každé dítě si odneslo desky s osobními 

výsledky včetně předpokladu výšky v dospělosti, percentuálního množství tuku v těle, 

informacemi o možnostech sportování v regionu města Plzně. Součástí informačního setu 

byly další rady a doporučení vycházející z výsledků testování určené především pro rodiče,. 

Šest nejúspěšnějších dětí pak navíc obdrželo další drobné ceny. Zúčastněné školy e-mailem 

obdržely výsledky a umístění svých žáků. 
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 Obdobná akce se na podzim konala také v Brně. Brněnské děti přišla na testování 

podpořit  jedna z našich nejlepších výškařek Zuzana Hlavoňová. 

 

 

Prezentace na semináři Identifikace sportovních talentů  

 

Podíleli jsme se na přípravě obsahu příspěvku NSM 

určeného pro květnový seminář Identifikace sportovních talentů. 

Pro tuto příležitost jsme vytvořili také vizuální podobu prezentace. 

Odborná diskuse a kuloární zjišťování mělo rozhodující vliv na 

návrhy úprav celého projektu.  

 

Marketing "3P"  

 

Uskutečnění a dlouhodobá udržitelnost tak rozsáhlého a náročného projektu je Profil 

Pohybových Předpokladů ("3P"), respektive „2P“ a „1P“,  vyžaduje nemalé finanční náklady. 

MaS proto byla pověřena zpracováním plánu a následným oslovením subjektů v rámci 

ziskového prostředí za účelem získání smluvních partnerů. O spolupráci bylo požádáno na 

čtyři desítky firem. S některými z nich v druhé polovině roku proběhla jednání dávající příslib 

možné společné aktivity ve prospěch NSM i firmy. 

 

Propagace "1P" a "2P"prostřednictvím střešních organizací  

 

Propagace je nedílnou součástí jakéhokoliv projektu. Střešní organizace ve sportu 

nebyly pro propagaci projektů zvoleny náhodou. Jednak mají ve většině případů podepsanou 

dohodu o spolupráci s NSM, jednak může jejich prostřednictvím dojít k přímému oslovení 

žádaných cílových skupin. Kromě prezentace na jejich internetových stránkách a v jimi 

vydávaných publikací jsme připravili a vytiskli letáčky představující projekt "2P". K jejich 

distribuci byly zvoleny právě informační kanály střešních organizací.     

 

Tvorba a příprava podkladů na národní konferenci Současný sportovní trénink 

 

MaS svými závěry a navrhovanými změnami v projektu „3P“ výrazně ovlivnila celou 

Koncepci NSM v ČR. Schválení jednoho ze základních dokumentů působení Nadace 
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sportující mládeže mělo vliv na strukturu prezentačních materiálů na národní konferenci o 

sportu. Příprava podkladů probíhala ve spolupráci s FTVS UK, jmenovitě zejména s prof. 

PhDr. Lubomírem Dobrým, CSc. Kromě konzultací k celkovému zaměření NSM byly 

vytvořeny základy  podkladů na národní konferenci Současný sportovní trénink, kterou 

uspořádaly společně Český olympijský výbor, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Český svaz 

tělesné výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká kinantropologická 

společnost v prostorách Fakulty tělesné výchovy UK v Praze.  

 

� VÝSTAVA 

 
Ve spolupráci se svým zakladatelem – Nadací sportující 

mládeže, připravila Mládež a sport, o.p.s další ročník výstavy 

konané v mázhauzu radnice v Plzni. Hlavní část mázhauzu patřila 

jako již tradičně profilům úspěšných mladých sportovců a 

fotografiím z Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok 

2006. Další část výstavy byla tentokrát věnována modernímu pětiboji a na její přípravě jsme 

spolupracovali s Pětibojařským sportovním centrem v Plzni.. Návštěvníci výstavy tak měli 

možnost se seznámit se způsobem výběru a výchovy mladých pětibojařů.  

Zasloužené pozornosti se dostalo se dostalo také představení projektu TOP JUNIOR 

SPORT PLZEŇ (TOP JSP). Tento projekt si klade za cíl podporu významných sportovních 

memoriálů či turnajů se špičkovou zahraniční účastí a nejméně dvoudenním trváním. V roce 

2007 bylo do TOP JSP zařazeno pět akcí (Memoriál Stanislava Štrunce ve fotbalu, Evropský 

pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji, Meeting of the Shooting Hopes ve sportovní 

střelbě, Ex Plzeň Wilson Cup v tenisu a Mezinárodní pohár v karate dětí, dorostu a juniorů). 

 

SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍ   AAA   DDDOOOZZZOOORRRČČČÍÍÍ   RRRAAADDDAAA 

Mládež a sport, o.p.s. je řízena správní radou, na její činnost dohlíží dozorčí rada. Členy 

těchto orgánů obecně prospěšné společnosti jsou: 

Správní rada: Pavel Zeman – předseda správní rady, Jaroslav Fiala, Emil Kristek  

Dozorčí rada: Zdeněk Fritz, Vladimír Sýkora, Jan Kůrka 
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FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 
Způsob hospodaření MaS v roce 2007 

Významné koncepční posuny ve fungování NSM v roce 2007 měly zásadní vliv i na 

hospodaření Mládež a sport, o.p.s. 

Stávající organizační možnosti však stačily pouze na realizaci zadaných úkolů od 

zřizovatele (NSM). 

Protože se tato spolupráce ukazuje jako dlouhodobě perspektivní, přispěla MaS 

částkou 25 tis. Kč na podporu realizace „3P“ i když to v konečném součtu hospodaření za rok 

2007 znamenalo mírnou ztrátu (14 tis. Kč), kterou však je možné bez problémů uhradit 

z prostředků rezervního fondu. 

Mládež a sport, o.p.s. nadále využívá výhodný podnájem v prostor od NSM v tribuně 

fotbalového stadionu ve Štruncových sadech s nutností nákupu pouze drobného spotřebního 

materiálu. Potřebný kancelářský nábytek a technické vybavení jsou též pronajaty od Nadace 

sportující mládeže. 
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ROZVAHA 

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma 

Účetní jednotka doručí: účetní jednotky  

1 x příslušnému fin. orgánu    

  Mládež a sport. o.p.s 

  Štruncovy sady 3  

  301 32 Plzeň  

  ROZVAHA k 31.12.2007     

  V tisících     

  IČO: 26359090     

       

AKTIVA   Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu 

    účetního období dni účetního období 

    

  a 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem 305 301 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 305 301 

III.6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 305 301 

B. Krátkodobý majetek celkem 131  104  

 II. Pohledávky celkem 28 0 

 II.1 Odběratelé 28 0 

 III.  Krátkodobý finanční majetek 103  104  

 III. 1. Pokladna                                                                        21   7  

 III. 3. Účty v bankách                                                               82  97  

  Aktiva celkem                                                 Součet A. až B. 436   405  

    

    

    

PASIVA   Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu 

    účetního období dni účetního období 

  A 3 4 

        

A.                           Vlastní zdroje celkem  412  393 

 I. Jmění celkem 353 407 

 I. 1. Vlastní jmění                                                                  5   5   

 I.2 Fondy                                                                             343  401  

 I.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 5 1 

 II. Výsledek hospodaření 59  -14  

 II. 1. Účet výsledku hospodaření                                                                                        59 -14 

 II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                           0                                  0 

 II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let             0   0  

B.                                                  Cizí zdroje celkem    24  12  

III.1 Dodavatelé                                                                      20   7  

III.5 Zaměstnanci                                                                    3   4   

 III. 9. Ostatní přímé daně                                                          1   1   

                Pasiva celkem                                                  Součet A. až B. 436   405  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 1 vyhlášky 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma 

Účetní jednotka doručí: účetní jednotky 

1 x příslušnému fin. orgánu   

Mládež a sport. o.p.s 

Štruncovy sady 3 

301 32 Plzeň 

  

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2007   

  V tisících   

  IČO: 26359090   

     Hlavní činnost 

Označení Název ukazatele Částka 

      

 A.  Náklady   

I.  Spotřebované nákupy celkem                                 Součet I.1. až 1.4.         8 

1.  Spotřeba materiálu                                                                     8 

II.  Služby celkem                                                        Součet II.5 až II.8.  151 

7.  Náklady na reprezentaci                                                                            1 

8.  Ostatní služby                                                                           150 

III.  Osobní náklady celkem                                          Součet III.9 až III.13.                   84 

9. Mzdové náklady            84 

V. Jiné ostatní náklady celkem                        1 

24.  Jiné ostatní náklady    1 

VI. Odpisy, prodaný majetek celkem 300 

27. Prodané cenné papíry a podíly 300 

   Náklady celkem                                                       Součet I. Až VIII. 544 

      

 B.  Výnosy  

I.  Tržby za vlastní výkony a zboží celkem                  Součet I.1.až 1.3.  212 

2.  Tržby z prodeje služeb                                                                 212 

V. Tržby z prodeje majetku celkem                            308  

20.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                308 

VI.   Přijaté příspěvky celkem                                          Součet VI.26.až VI.28.               10  

27.  Přijaté příspěvky (dary)                                                               10 

   

   Výnosy celkem                                                           Součet I. až VII. 530 

 C.  Výsledek hospodaření před zdaněním                     Výnosy - Náklady -14 

 D.  Výsledek hospodaření po zdanění                                       C. - 34.                         -14 
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Příloha k účetní závěrce 
sestavené k 31. 12. 2007 

 

I. 
Obecné údaje 

 
1. Popis účetní jednotky 

název: Mládež a sport  
sídlo: Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň 
právní forma: obecně prospěšná společnost 
předmět činnosti: zprostředkování služeb pro výběr a výchovu mladých sportovců 
datum vzniku:  17. 9. 2003 založila Nadace sportující mládeže 
jmění:               5.000,--                 (vstupní vklad od Nadace sportující mládeže) 

            statutární orgán: správní rada  
                           předseda SR: Pavel Zeman 
                           členové:  Jaroslav Fiala, Emil Kristek 
 

2. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% 
Mládež a sport nemá žádný obchodní podíl v jiných společnostech. 
 

      3.   Zaměstnanci a osobní náklady 
Martina Lavičková, účetní – dohoda o pracovní činnosti. 
 

4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2007 nebyly poskytnuté žádné půjčky, úvěry členům SR. 

       
II. 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění 
  

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob a hmotného majetku: 
      Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný       
      majetek.    

 
2. Při ocenění majetku a závazků se postupuje podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

a) nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami 
b) hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami 
c) finanční majetek se oceňuje pořizovacími cenami a reálnou cenou v době 

účetní závěrky 
            Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, zvýšená o náklady 
            s jeho pořízením související. 

Mládež a sport, o.p.s. nakoupila v roce 2007 podílové listy AXA CZK Konto 
v hodnotě  300.000,--Kč. K 31.12. byly přeceněny na tržní hodnotu 300.265,11 Kč. 

             
3. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku 

U společnosti nebyla v r. 2007 stanovena reprodukční cena.  
 

4. Způsob stanovení opravných položek k majetku: 
Opravné položky k majetku se neuplatňovaly. 
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5. Odpisové metody: 
      Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný       
      majetek.                      

 
      6.    Majetek v cizí měně: 

Mládež a sport nemá evidovaný žádný majetek, závazky a pohledávky v cizí měně. 
 
 
 

III. 
Doplňující informace k rozvaze 

 
1. Mládež a sport nenakoupila žádný dlouhodobý hmotný majetek z pořizovací cenou nad 

40.000,--Kč. 
Finanční pronájem není využíván. 
Není evidován žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem. 
. 

2. V roce 2007 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 
 
3. Hospodářský výsledek společnosti Mládež a sport o.p.s v r. 2007 je ztráta 14 tis. Kč.. 

 
 
 
 
 
V Plzni  dne 26.3.2008                                        Podpis:            
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR 

 
 Mládeži a sport, o.p.s. se podařilo v roce 2007 udělat ve prospěch svého zakladatele 

několik velmi významných akcí, které v konečné fázi vyústily ve vytvoření dlouhodobé 

Koncepce NSM v ČR. 

Pokud se v průběhu roku 2008 podaří NSM ve spolupráci s MaS prosadit a získat 

dlouhodobou finanční podporu pro její dva projekty („2P“ a „1P), pak bude mít v dalších 

létech i MaS dostatek aktivit pro svůj další rozvoj. 
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ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRAAA 
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT    

 
Mládež a sport, o.p.s. 
Štruncovy sady 3 
301 00 Plzeň 
Tel.: 377221417 
e-mail: sportovani@seznam.cz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300 
IČO: 263 59 090 
 
 

 


