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222...   ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   
 

   

Dlouho diskutované a do posledních okamžiků nejisté přijetí 

nového občanského zákoníku (NOZ) a přímé začlenění změn 

týkajících se činnosti nadací v jeho obsahu vedly v působení Nadace 

sportující mládeže k výrazným změnám organizačního i obsahového 

charakteru. 

Na jedné straně liberálnější, ale na druhé straně odpovědnější 

přístup k činnosti nadace ze strany členů správní rady mě přivedly k rozhodnutí pozastavit roli 

čestného předsedy správní rady NSM a vzít na sebe znovu odpovědnost formálního 

představitele Nadace sportující mládeže, což byl správní radou přijato.    

Tímto drobným krokem však na sebe vzala celá správní rada včetně mě nemalou 

zodpovědnost za další rozvoj NSM. Ekonomickou, vzhledem k ukončení smlouvy 

s Ministerstvem financí (převodem získala NSM nadační jistinu do svého výlučného 

vlastnictví). Obsahovou, která ústí k potvrzení jejího postavení, udržitelnosti na další desítky 

let. A organizační, která musí zajistit naplňování vytyčené činnosti. 

K tomu byly už v roce 2014 vytvořeny první kroky. Ty by měly ve dvouletém cyklu 

ověřit, případně upravit nastavenou perspektivu činnosti spolu s hledáním finanční a 

organizační stability. 

Věřím, že snahy současných členů správní rady NSM, aktivity spolupracujících 

subjektů i fyzických osob majících bytostný vztah ke sportu pomohou ke stabilitě a rozvoji 

postavení Nadace sportující mládeže. 

Za tento přístup bych chtěl osobně i za NSM poděkovat odcházejícím členům správní 

rady a popřát dostatek vůle, pochopení a iniciativy novým spolupracovníkům. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. František Berka 

čestný předseda správní rady   
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333...   PPPooossslllááánnnííí   aaa   zzzaaammměěěřřřeeennnííí   čččiiinnnnnnooossstttiii   
 

Poslání Nadace sportující mládeže (výtah ze statutu): 
 

Působení NSM směřuje ke zlepšení podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně 

talentované mládeže v regionu města Plzně a ve všech ostatních regionech v rámci celé České 

republiky (dále jen „ČR“) - za podpory právnických a  fyzických  osob, které mají zájem o 

zvýšení úrovně sportu v ČR. 

Při naplňování svého poslání NSM spolupracuje s fyzickými osobami i právnickými 

osobami, zejména  organizacemi působícími v oblasti sportovního prostředí, školskými 

institucemi, orgány státní a veřejné správy, ale i s komerčními subjekty. 

NSM je apolitická, nezúčastňuje se jakýchkoliv politických kampaní, nepodporuje 

kandidáty ani skupiny politických stran a hnutí. 

Z hlediska principiálního nastavení realizuje NSM veřejně prospěšnou činnost, která 

není limitována požadavky členské základny jako je tomu u občanských sdružení. 

Vzhledem k všeobecně uznávanému významu pohybových aktivit realizovaných 

prostřednictvím sportu pro aktivní, zdravý způsob života směřuje významnou částí své 

činnosti k podpoře filantropie, tzn. že se snaží přispívat k řešení celospolečenských problémů. 

Výše uvedená tendence postupně rozšiřuje činnost NSM z nadace distributivní 

(přerozdělování získaných prostředků grantováním) na instituci operativního charakteru, která 

vytváří republikově uplatnitelné projekty. Ty buď sama realizuje nebo jejich realizaci jinou 

organizací následně podporuje. 

    
 

444...   SSSppprrrááávvvnnnííí   aaa   dddooozzzooorrrčččííí   rrraaadddaaa,,,   ooodddbbbooorrrnnnééé   kkkooommmiiissseee   
 

Správní rada 

Mgr. František Berka – předseda správní rady (od 12. 3. 2014) 

Pavel Zeman - místopředseda správní rady 

Irena Kunschová  

PaedDr. Václav Kůda (do 13. 3. 2014) 

Ing. Petr Baroch  

Mgr. Jan Zajíc  

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. 

Ing. Jana Veselá (do 26. 2. 2014) 

Kateřina Emmons  

Lukáš Lintimer (od 12. 3. 2014) 

 

Dozorčí rada 

Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady 

JUDr. Jana Tomanová 

Jan Šmrha 
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Odborné komise 

Nadace sportující mládeže dlouhodobě využívá znalostí osob členů svých statutárních 

orgánů, ale i dalších odborníků na nadaci nezávislých.  

Ti se podílejí na přípravě návrhů nadačních příspěvků třetím osobám, ale pomáhají 

také v dalších oblastech vyžadujících hlubší odbornou erudici, ať již v oblasti legislativně-

právní, otázkách spojených se správou nadačního jmění a dalšího majetku nadace nebo 

fungování sportovního prostředí.  

 

Složení odborných komisí NSM  
 

TABULKA Č. 1 

Odborná komise NSM Členové komise 

Granty ČR, spolupracující organizace Petr Baroch, František Berka, František Štochl 

Mimosystém František Puchmertl, Milada Nováková, Václav Kůda, 

Lukáš Lintimer 

TOP Junior Sport Plzeň Pavel Zeman, Petr Baroch, Vlastimil Libeš 

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce Irena Kunschová, Ivo Roubal, Jiří Michalík, Václav 

Kůda, Vlastimil Libeš, Lukáš Linitimer 

Hospodaření NSM František Berka, Arnošt Rybner st., Martin Folprecht 

 

Legislativně-právní 

 

František Berka,  Jana Tomanová, Irena Kunschová 

(Eva Prokopová) 

Prezentace a propagace NSM Jan Zajíc, František Berka, Vlastimil Libeš, Kateřina 

Emmons, Tereza Zálešáková 

Plzeňští sportovní patrioté 

 

Kateřina Emmons, Přemysl Švarc, Tereza Zálešáková 

Klub přátel NSM Ladislav Čepička, zástupci spolupracujících školských 

a komerčních subjektů  

 

 

 

555...   ZZZ   čččiiinnnnnnooossstttiii   NNNSSSMMM   vvv   rrroooccceee   222000111444   
 

 Rok 2014 byl ze státní úrovně poznamenán dopadem platnosti nového občanského 

zákoníku (NOZ) a nejasnostmi v koncepční podpoře sportu z veřejných prostředků. 

 V lokální úrovni velkých (krajských) měst se nadále projevují dopady dlouhodobého 

podfinancování sportu spolu se změnami v jejich politickém vedení. 
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 Všechny tyto vnější okolnosti měly dopad a vliv na způsob činnosti Nadace sportující 

mládeže. Navíc bylo nutné brát v úvahu pokračující aktivity nadačního projektu ČOV a snahy 

České unie sportu (ČUS) řešit stále více se projevující pohybovou negramotnost a 

nedostatečnost mládeže, která se významně promítá především do výkonnostního sportu.  

 Správní rada NSM na tyto tendence byla nucena reagovat opakovanou snahou o 

ovlivnění programů politických stran a hnutí. Obdobným způsobem se snažila upozornit na 

problémy ve sportu mládeže kandidáty v senátních volbách. 

 Pro samotnou správní radu to znamenalo vedle obvyklých šesti zasedání další tři 

mimořádná jednání správní rady. Ta byla nucena řešit navíc i vnitřní změny v jejím samotném 

složení. kdy dochází postupně k její obměně v souladu s požadavky na odbornost v jejím 

složení. 

 Vlivy počínající už v roce 2013 ke konci roku 2014 vyústily v nastavení koncepčních 

změn, které začne NSM ve své činnosti prosazovat počínaje rokem 2015. Jejich uplatnění a 

efektivita bude záviset na vlastních finančních možnostech a podpoře z veřejných zdrojů a 

příspěvku komerčního prostředí. 

 Nemalou roli hrají a budou hrát lidské zdroje. Jak v osobách členů SR, DR, poradních 

komisí, tak i spolupráce se sportovními a školskými institucemi. 

    

 

666...   ZZZpppůůůsssooobbbyyy   pppooodddpppooorrryyy   ssspppooorrrtttooovvvnnníííccchhh   aaakkktttiiivvviiittt   ddděěětttííí   aaa   mmmlllááádddeeežžžeee   
 
6.1. V krajském městě Plzni 

6.1. 1. Mimosystém 

 
Grant Mimosystém se vypisuje pro jednotlivce a sportovní kolektivy z Plzně. 

Individuální sportovci musí mít vedle naplnění dalších podmínek grantu trvalé bydliště na 

území města Plzně nebo reprezentovat plzeňský sportovní subjekt. V případě právnických 

osob musí být naplněna podmínka sídla na území města.  

Prioritní je v rámci grantu podpora jednotlivců, protože  rodiče nesou hlavní část 

nákladů na sportování dětí a mládeže. Úspěšní žadatelé jsou v tomto případě uspokojováni 

s využitím prostředků od zřizovatele.  

 
TABULKA Č. 2 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše nadačního 
příspěvku  

DHC Plzeň 12000 12000 
Anežka Nováková 3000 3000 
T. J. Sokol Plzeň - Doubravka 12000 12000 
Roman Panuška 6000 6000 
Marek Vrba  6000 6000 
Radek Štádler 9000 9000 
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o.s. Škola bojových umění Narama 8000 8000 
Lukáš Svoboda 3000 3000 
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni 12000 12000 
Barbora Ciprová 5000 5000 
Jan Louda 14000 14000 
Marie Horáčková 10000 10000 
TJ Plzeň – Litice  12000 12000 
Václav Čvančara 2000 2000 
Lukáš Benda 2000 2000 
Adam Uhlíř  2000 2000 
HC 1970 Bolevec 9000 9000 
Tomáš Václavík 5000 5000 
Hockey Club Plzeň 1929 25000 25000 
TJ Prazdroj Plzeň 10000 10000 
Marko Spivak 6000 6000 
Martin Simet  6000 6000 
Tomáš Kůželka 7000 7000 
Václav Čermák 3000 3000 
Michaela Vodičková 6000 6000 
Michaela Maříková  3000 3000 
Jan Havelka 12000 12000 
Marek Kadlec 12000 12000 
Nikola Faitová 3000 3000 
Nicole Nová  10000 10000 
Martin Fiala  5000 5000 
Ondřej Gemov  6000 6000 
Martin Šimáček  10000 10000 
Roman Bischof  5000 5000 
Petr Dvořák  8000 7536 
Dominik Polcar 10000 10000 
Michaela Ulipová 8000 8000 
Tereza Polcarová  7000 7000 
Eva Huclová  5000 5000 
Petra Hauerová 3000 3000 
Martin Kočandrle  2000 2000 
Eliška Voračková  2000 2000 
Kateřina Valková  18000 18000 
Klára Kováříková  12000 12000 
Jana Reissová 15000 15000 
Martin Hes  5000 5000 
David Černý 3000 3000 
Denisa Řáhová 5000 5000 
Jiří Louda  8000 8000 
Klára Lokajíčková  3000 3000 
HBC Plzeň 15000 15000 
HBC Plzeň Litice, o.s. 4000 4000 
SK MG Slovan Plzeň 7000 7000 
TJ Sokol Plzeň I., oddíl SG 5000 5000 
Klub biatlonu Plzeň-Litice č. 116, AVZO-TSČ-
ČR ZO Dubovka Plzeň-Litice 

4000 4000 

Jiří Kanta 3000 3000 
Kateřina Klailová 8000 8000 
Anna Kozáková  5000 5000 
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AK Škoda Plzeň - juniorky 9000 9000 
Veronika Šanderová 2000 2000 
Michal Kozák 8000 8000 
Celkem 445 000 444536 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen nebo došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  

 

6.1. 2. TOP Junior Sport Plzeň 

 

Význam těchto aktivit se budováním tradice stále zvyšuje a je důležitým příspěvkem 

k posilování sportu mládeže nejen po stránce soutěžně výkonnostní, ale i po stránce 

marketingového přínosu pro samotné město Plzeň. 

Už jenom fakt, že další sporty – především basketbal, má eminentní zájem o 

vybudování tradice vánočního turnaje a Wilson Cup postoupil na vyšší kvalitativní úroveň 

tenisových satelitních turnajů svědčí o tom, že tento projekt NSM s garantovanou 

každoroční podporou pořadatelů memoriálů má obrovský význam. 

Proto i přes finanční obtíže se snaží NSM tyto aktivity stabilně podporovat a má 

zájem o podporu dalších, pokud pořadatelé splní podmínky projektu. 

Naplnění filozofie SR NSM však není možné bez podpory z místního veřejného 

rozpočtu. Zvláště pokud ke sportovnímu charakteru akce přičteme každoročně zaručenou 

návštěvu města Plzně více než tisíci zahraničních účastníků, kteří v průběhu několika dnů 

nejen soutěží, ale mají čas navštívit krajské město, případně jeho okolí. 

V rámci TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) jsou podporováni pořadatelé  

významných sportovních memoriálů a turnajů se zahraniční účastí a nejméně dvoudenním 

trváním, které se konají tradičně, každoročně v Plzni.  
 

TABULKA Č. 3 
Akce Pořadatel Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše 

nadačního příspěvku 
Memoriál M. Šafra SSK Talent – 90 při 

Bolevecké ZŠ Plzeň 
50 000 50 000 

Meeting of the Shooting 
Hopes 

Sdružení střeleckých klubů 
města Plzně 

81 000 81 000 

Ex Plzeň Wilson Cup TK Slavia Pilsner Urquell 
Plzeň 

83 000 83 000 

Memoriál Stanislava Štrunce Viktoria Plzeň – fotbal, o.s. 78 000 78 000 

Mezinárodní pohár v karate 
dětí, dorostu a juniorů 

Club karate Plzeň 78 000 78 000 

Mezinárodní vánoční 
basketbalový turnaj v Plzni 

TJ Lokomotiva Plzeň 40 000 40 000 

Celkem:  410 000 410 000 

 

6.1. 3. Systémová podpora 

Systémová podpora je určena na podporu subjektů z vybraných sportovních odvětví, 

které mají kvalitní sportovně-sociální zázemí, tradici, funkcionářské, metodické i 
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rozhodcovské zastoupení v centrálních svazových orgánech a špičkovou výkonnostní úroveň 

v seniorské kategorii. 

Zároveň platí, že nechceme podporovat více klubů konkurujících si v nejvyšších 

seniorských soutěžích, ale spolupracující síť klubů, která je schopná zachytit a soustředit 

talenty ze široké spádové oblasti krajského města Plzně. 

Proto byly nastaveny jasné vstupní podmínky pro zařazení do systémové podpory 

vybraných sportů a s konkrétními subjekty splňujícími vypsaná kriteria byly v roce 2011 

podepsány dlouhodobé Dohody o spolupráci. Zařazené subjekty mohou při naplnění 

vypsaných kriterií těžit z garance dlouhodobé podpory.  

Mimořádné postavení má v Plzni sportovní střelba. Republiková úroveň jednoho 

z klíčových center přípravy sportovní reprezentace (zázemí střelnice v Lobzích) určuje přístup 

SR NSM k její cílené podpoře. 

Jako ideální pro zajištění stabilního, dlouhodobého postavení takto podporovaného 

sportovního odvětví z úrovně mládeže považujeme kombinaci systémové podpory a akce 

naplňující požadavky projektu TOP JSP.  

   
 

TABULKA Č. 4 
Žadatel Sport Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše nadačního 

příspěvku 
Viktoria Plzeň Fotbal 44 000 44 000 
SSK Talent 90 Házená - chlapci 42 000 42 000 
TJ Lokomotiva Plzeň Basketbal 40 000 40 000 
HC Plzeň 1929 Lední hokej 44 000 44 000 
TJ Dynamo ZČE 
Cyklistika Plzeň 

Cyklistika 20 000 20 000 

PK Slavia VŠ Plzeň Plavání 20 000 20 000 
Celkem:  210 000 210 000 

 

6.1. 4. Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 

 

Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích mladšího i staršího žactva a 

dorostu připravuje NSM každoročně ve spolupráci s Kanceláří primátora města Plzně. 

Slavnostní odpoledne probíhá v prostorách obřadní síně radnice. 

Záštitu nad akcí převzal primátor Martiny Baxy a na radnici oceněno celkem osmnáct 

jednotlivců a osm družstev. 

V kategorii mladších žáků, kde se vyhlašovalo bez pořadí, se mezi nejlepšími objevila 

vzpěračka Václava Jelenová, plavkyně Tereza Polcarová, moderní pětibojařka Zuzana 

Šantínová a rychlostní kanoista Petr Vít. 

Z triumfu mezi staršími žáky se premiérově radoval jezdec na ploché dráze Roman 

Mády, mistr republiky na ploché dráze juniorů a účastník evropského i světového poháru. 

Dalšími oceněnými v kategorii staršího žactva byla vzpěračka Mirka Kubová, loňský vítěz 
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badmintonista Jan Louda, plavkyně Nikol Paulová, zápasník Marko Spivak a karatista Radek 

Štádler.  

Kategorii dorostu ovládl cyklista Jaroslav Snášel, který v loňském roce vedle tří titulů 

mistra republiky získal stříbrnou medaili z mistrovství světa v keirinu. Společnost mu mezi 

dorostenci dělali basketbalista Karel Aušprunk, Petr Bradáč (šerm-kord), Jiří Kuba (vzpírání), 

Jiří Louda (badminton), Jana Reissová (atletika), Martin Šimáček (plavání) a Andrea Školová 

(atletika).  

Poděkování za dlouholetou práci s mládeží se dostalo také trenérům. In memoriam byl 

oceněn atletický trenér Jiří Sequens, dále trenérka plavání Magda Vernerová a dlouholetý 

trenér rychlostní kanoistiky Karel Kožíšek.  

 

Cena rektorky ZČU v Plzni 

 

Premiérovou držitelkou Ceny rektorky Západočeské univerzity v Plzni se stala Jana 

Reissová, studentka Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí. Cena se uděluje za skloubení 

sportovních a studijních výsledků. Atletka plzeňské Škodovky je ukázkovým příkladem toho, 

že je možné dosahovat vynikajících sportovních úspěchů na mezinárodní úrovni, aniž by 

přitom musel trpět školní prospěch.  

Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové 

mezinárodní soutěže pro mládež, byl vyhlášen Meeting of the Shooting Hopes ve sportovní 

střelbě.  

O hudební vystoupení se postarala akordeonistka Jana Uhlířová, studentka  

Konzervatoře v Plzni. 

Ocenění sportovním nadějím předávali zástupci města, nadace i známí sportovci, např.   

členka Rady města Plzně pro oblast školství, mládeže, sportu a životního prostředí Irena 

Rottová, členka správní rady nadace a olympijská vítězka Kateřina Emmons, olympijští 

medailisté z OH 1968 resp. 1972 Jan Kůrka a Vladimír Jarý, reprezentant v běhu na lyžích a 

účastník OH v Soči Aleš Razým, nebo bývalý český reprezentant v házené, nyní asistent 

hlavního kouče extraligového Talentu M.A.T. Plzeň, Jiří Hynek. 

Profily všech nominovaných sportovců byly následně k vidění na výstavě SPORT 

2014, která proběhla v mázhauzu plzeňské radnice. 

 

 
TABULKA Č. 5 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Petr Vít 2000 2000 

Tereza Polcarová 2000 2000 

Zuzana Šantínová 2000 2000 

Václava Jelenová 2000 2000 

Marko Spivak 2300 2300 

Jan Louda 2300 2300 
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Nikol Paulová 2300 2300 

Radek Štádler 2300 2300 

Mirka Kubová 2300 2300 

Roman Mády 3500 3500 

Jiří Louda 2500 2500 

Jana Reissová 2500 2500 

Andrea Školová 2500 2500 

Petr Bradáč 2500 2500 

Martin Šimáček 2500 2500 

Jiří Kuba 2500 2500 

Karel Aušprunk 2500 2500 

Jaroslav Snášel 4000 4000 

TJ Plzeň – Litice 2000 2000 

HC Plzeň 1929 – 8. třída 2000 2000 

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň – mladší 
žáci 

2000 2000 

AK Škoda Plzeň – juniorky 3000 3000 

HC 1970 Bolevec – mladší dorost 3000 3000 

HC Plzeň 1929 – mladší dorost 3000 3000 

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň – mladší 
dorost 

3000 3000 

TJ Lokomotiva Plzeň 3000 3000 

Magda Vernerová 1500 1500 

Karel Kožíšek 1500 1500 

Celkem 68 500 68500 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen, resp. došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  

 

6.1. 5. Výstava SPORT 

V souvislosti s Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a 

dorostu proběhla výstava SPORT 2014. Tu ve spolupráci s NSM uspořádala Pohyb a zdraví, 

o.p.s. a proběhla v mázhauzu plzeňské radnice od 15. března do 4. dubna 2014.  

Hlavní částí výstavy je prezentace úspěchů jednotlivců a družstev nominovaných  na 

nejlepší sportovce města Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Vyhlášení se v roce 2014 

uskutečnilo 20. března a všichni účastníci slavnostního odpoledne si tak mohli prohlédnout 

profily plzeňských sportovních nadějí nominovaných v anketě přímo v den slavnostního 

vyhlášení. 

Hned následující den po Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 2013 byla 

výstava doplněna o momentky z akce. 

V další části expozice byl dán prostor pro představení činnosti a úspěchů rychlostních 

kanoistů TJ Prazdroj Plzeň a vodáků z TJ Lokomotiva Plzeň.  

Nechybělo ani představení činnosti a nejdůležitějších projektů Nadace sportující 

mládeže a Pohyb a zdraví, o.p.s. Návštěvníci výstavy si také mohli vyzkoušet svoje znalosti  v 

připravené vědomostní soutěži. 
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6.2. Grant pro celou ČR  
 

6.2.1. Soutěž 

Grant Soutěž je určený na podporu pořadatelů sportovních soutěží republikového, 

mezinárodního či světového významu pořádaných na území ČR. V ideálním případě by se do 

budoucna měly stále více přibližovat nárokům kladeným na akce zařazené v Plzni do 

programu TOP Junior Sport Plzeň.  

Stejně jako v předcházejícím roce byly k rozdělování sdruženy finanční prostředky 

z výnosu nadačního jmění a prostředky od zřizovatele, které byly nasměrovány na podporu 

akcí, jejichž pořadateli byly subjekty se sídlem na území města Plzně.  

Stále větší důraz je kalden především na podporu tradičních soutěží memoriálového 

charakteru, které si dlouhodobě udržují vysokou kvalitu.  

   

  
TABULKA Č. 7 

Žadatel – sportovní odvětví 
Název akce 

Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

TJ Lokomotiva Plzeň, oddíl zápasu 
Velká cena města Plzně v zápase – k uctění památky 
Karla Boháčka a Františka Krále 

7000 7000 

TJ Sokol I. Smíchov – oddíl moderního sportovního 
karate 
MČR MSKA 2014 s mezinárodní účastí 

7000 5000 

TJ. Sokol Kolín – atletika 
YOUTH ATLETICS – Sokol Grand Prix a IAAF 
Světový atletický den mládeže 

5000 5000 

DHC Plzeň 
Memoriál Karla Šulce – XXIII. ročník 

15000 15000 

TJ Slavoj Plzeň 
3. ročník Memoriálu Aleny Fialové 

5000 5000 

SLAVIA SK RAPID 
Plzeňský pohár – 15. ročník 

3000 
 

3000 

Beskydská šachová škola, o.s. 
35. ročník ,,Turnajů šachových nadějí“ 

14000 14000 

AUTHOR TEAM STUPNO 
Horská kola Stupno 

6000 6000 

AK Škoda Plzeň 
MČR v atletice v kategorii žactva na dráze 2014 

15000 15000 

AC Domažlice 
49. ročník atletického mítinku Chodská 1500, VC na 
100m a Třístovka Jana Mazance 

5000 5000 

Outdoor Challange Liberec, o.s. 
Název akce??? 

5000 5000 

Český svaz metané 
MČR mládeže v metané kategorie U-16, U-19 

5000 5000 

Gymnastika Liberec 
Pohár olympijských nadějí ve sportovní gymnastice 
Olympic hopes cup – OHC Liberec 2014 

12000 12000 

TJ Sokol Plzeň Doubravka 
CZECH SOKOL CUP 

10000 10000 
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o.s. Škola bojových umění Narama 
Narama seito, Narama open 

9000 9000 

SK MG Slovan Plzeň 
Českomoravský pohár společných skladeb – Čechy II. 

3000 3000 

 Sport Relax - karate 5000 5000 

CU Bohemians Praha, občanské sdružení 
Memoriál Dr. Václava Jíry 2014 

15000 15000 

TJ Dukla Praha 
6. pražský vánoční maraton 

7000 7000 

SK Kamura-ryu Shotokan o.s. 
XXVIII. Czech karate open cup 2014 

5000 5000 

TJ Sokol Brno I – Memoriál Jana Gajdoše 7000 7000 
FC Viktoria Plzeň 
Memoriál Josefa Žaloudka 

15000 15000 

Celkem: 180000 178000 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen, resp. došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  

 

6.2.2. Perspektivy působení NSM ve sportovním prostředí 

 Stávající nastavení podpory sportu ze státní úrovně – nemožnost získat nepřímo 

příspěvek z grantů odboru sportu MŠMT – nás po opakovaných pokusech o jeho získání 

dovedla k úpravě zaměření působení Nadace sportující mládeže. K této změně přispěl i 

odmítavý postoj ČOV k přímému zařazení do jeho struktury organizací podílejících se na 

rozvoji sportovního prostředí, která je postavena na podpoře členského systému spolků. 

 Proto se v průběhu druhé poloviny r. 2014 začala vytvářet koncepce podpory sportu 

mládeže zaměřená více na regionální působnost v přímé vazbě na celostátní či 

celospolečenské tendence. 

 Postupně vzniká koncepce činnosti NSM, kterou lze rozdělit na dvě části. Důraz je 

kladen na dlouhodobost a udržitelnost s možností aplikovatelnosti do dalších velkých 

(krajských) měst v ČR. Jedna část podpory směřuje k vytvoření navazujících aktivit iniciace 

zájmu především dětí o sport za pomoci školského systému a s důrazem na hlavní vliv rodičů, 

rodinné podpory. Druhá část pokračuje ve vstupním zaměření NSM, tzn. přímé podpory už 

výkonnostně se projevujících úspěchů jednotlivců či kolektivů ve věkovém rozmezí 12-18 

(19) let. 

 Působení v tomto rozsahu se neobejde bez pochopení, systémového zařazení a 

podpory z veřejných prostředků na regionální a lokální úrovni. Zároveň NSM považuje 

zaměření svojí činnosti (zvláště v 1. části) za příspěvek k řešení celospolečenských problémů 

(viz projekt ZDRAVÍ 2020). 

 Proto usiluje o podporu z dalších zdrojů z komerčního prostředí, zdravotnictví a 

dalších subjektů, na jejichž činnost má přímý či nepřímý dopad narůstající nadváha či obezita 

a nedostatečná fyzická připravenost mladé generace.  
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Tabulka: Dohody – střešní organizace 

TABULKA Č. 8 

Organizace/Akce Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Český střelecký svaz 20 000 20 000 
Celkem: 20 000 20 000 

 

Další prostředky pro záměry střešních organizací byly uplatněny prostřednictvím 

grantů Soutěž. 

 

6.3. Souhrn příspěvků třetím osobám  

 NSM v roce 2014 omezila podporu v rámci České republiky o grant Talent. S touto 

výjimkou jinak vypsala všechny obvyklé granty a pokračovala i v realizaci dalších aktivit, 

projektů a programů zejména ve spolupráci se střešními organizacemi (na základě 

dlouhodobých Dohod o spolupráci).  

   
TABULKA Č. 9 

Oblast podpory Celková výše 
odsouhlasených 

nadačních příspěvků 

Celková výše 
proplacených 

nadačních příspěvků 
Systémová podpora 210 000 210 000 
Mimosystém 445 000 444 536 
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 68500 68 500 
TOP Junior Sport Plzeň 410 000 410 000 

Grant Soutěž 180 000 178 000 
Dohody – střešní organizace a ostatní příspěvky 20 000 20 000 
Příspěvek třetím osobám celkem: 1 333 500 1 331 036 
 

K uvedeným částkám je potřeba přičíst 60 000 Kč, za kterou byla realizována výstava 

Sport 2014 v mázhauzu plzeňské radnice. 

 
 

777...   FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   zzzppprrrááávvvaaa   
   
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dar 

 Celková výši přijatých dotací, příspěvků a darů se nepříznivě projevuje snížení 

příspěvku od zřizovatele. Ostatní příspěvky a dotace jsou obvykle směřovány na realizaci 

konkrétních projektů a akcí. 

 Projevuje se však malá úroveň spolupráce s komerčním prostředím, protože podpora 

sportu mládeže do značné míry stojí ve stínu jiných, mediálně atraktivnějších, aktivit, do 

kterých firmy často směřují svoji podporu. Stále ještě nedochází k pochopení, že výkonnostní 
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sport není jen fotbal a hokej a že bez sportu mládeže nelze očekávat úspěchy v seniorské 

kategorii. 

 Navíc je i pro firmy a další instituce omezující či v zásadě limitující (policie, hasiči, 

vojáci) fyzická zdatnost uchazečů o zaměstnání. 

 
TABULKA Č. 10 – Dary, dotace, příspěvky, reklama, odměna za investice 

Statutární město Plzeň - dotace 1 700 000 
Komise RMP (Festival Sportu) 29 000 
Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1 (realizace Pohyb „1P“) 30 000 
Statutární město Plzeň -  Městský obvod Plzeň 2-Slovany  (Vyhl. nej. 
sportovců)  

2 000 

Statutární město Plzeň -  Městský obvod Plzeň 3  (Vyhl. nej. sportovců) 5 000 
Plzeňský kraj (Festival Sportu) 100 000 
Nadace ČEZ (Pohyb 1P) 50 186 
Celkem: 1 916 186 

 
 

7.2. Náklady na správu NSM 

Samotné náklady na správu NSM lze obtížně oddělit od ostatních činností sloužících 

k naplnění účelu nadace. Navíc stále větší podíl na nákladech zabírají aktivity spojené se 

správou nadačního jmění (nadační jistiny + ostatní nadační majetek). 

V roce 2014 v souvislosti s přijetím NOZ a dalšími změnami vnějšího prostředí byla 

věnována významná částka na vytvoření koncepčních materiálů a proškolení členů SR a DR 

NSM.  

Přesto ani zdaleka náklady nedosáhly statutem stanovených 20 % z hodnoty nadačního 

jistiny, tzn. částku 7 922  000 Kč. 

 

7.3. Hodnocení hospodaření nadace 

Celkové hospodaření nadace lze posoudit především ze tří úhlů pohledu na výsledky 

činnosti a jejich konečný dopad ve smyslu naplňování poslání a uzavřených smluv: 

 

a) Navyšování nadačního jmění 

r. 2011: o 95 000 Kč 

r. 2012: o 10 000 Kč 

r. 2013: o 10 000 Kč 

r. 2014: o 20 000 Kč 

Navyšováním nadačního jmění se správní rada alespoň v malé míře snaží z vlastních 

ušetřených prostředků každoročně navyšovat nadační jmění, jelikož je si vědoma 
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snižování jeho reálné hodnoty vlivem inflace. I když je jasné, že se jedná spíše o snahu 

o optický dopad, než aby to znamenalo skutečný posun v navýšení hodnoty nadačního 

jmění. 

 

 b) Hospodářský výsledek   

 r. 2011: - 1 036 385,81 Kč 

r. 2012: + 1 113 032,10 Kč  

r. 2013: + 1 307 452,31 Kč 

r. 2014: + 1 530 731,92 Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek vyjadřuje daleko příznivější hodnoty než v krizovém 

roce 2011. Přesto vzhledem k možnostem investování nadační jistiny a s tím spojené jistoty – 

nejistoty každoročního nutného výnosu nepředstavuje pro rozvoj činnosti natolik podstatné 

zlepšení, aby nebyla NSM nucena věnovat se každoročně fundraisingu a snaze získat 

dlouhodobější podporu pro zajištění celospolečensky potřebné činnosti. 

Do určité míry začíná NSM vstupovat i do vedlejší činnosti (krátkodobé zhodnocení 

disponibilních prostředků, podnájem pro PaZ,…), přičemž výnos používá k dalšímu rozvoji 

činnosti, k naplnění svého účelu a poslání.  

 

 c) Příspěvky třetím osobám: 

 Příspěvky třetím osobám jsou ukončením smlouvy k prostředkům NIF plně 

v kompetenci NSM, případně jsou vázány selektivně zněním smluv ostatních donátorů. 

 Proto NSM ve větší míře poskytuje příspěvek na realizaci projektů, které v širší míře 

napomáhají k udržení pyramidálního systému výběru a výchovy sportovních talentů. 

Konkrétní výše podpory je patrná z výše uvedeného textu a tabulek. 

 Z hlediska celkového hospodaření NSM jsme stále pod tlakem nedostatečných zdrojů 

na plnohodnotné zajištění provozních nákladů včetně správy nadačního jmění a zabezpečení 

plánované činnosti. Tato nejistota vede k tomu, že NSM nevytvořila post ředitele NSM, musí 

obnovit technické, kancelářské vybavení a nemá vlastní dopravní prostředky, ač se ukazuje 

stále větší potřeba převozu materiálu a řešení čím dál většího časového stresu pro zajištění a 

rozvoj činnosti.   
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888...   ZZZppprrrááávvvaaa   nnneeezzzááávvviiisssllléééhhhooo   aaauuudddiiitttooorrraaa,,,   aaauuudddiiittt   úúúčččeeetttnnnííí   zzzááávvvěěěrrrkkkyyy   aaa      
                  jjjeeejjjííí   pppřřřííílllooohhhaaa      
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Zpráva auditora je naskenovaný originál auditu HZ Plzeň, spol. s r.o. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha 
k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 jsou součástí auditorské zprávy.  
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 

 
      I. 

Obecné údaje 
 

1. Popis účetní jednotky 
 
název: Nadace sportující mládeže (NSM) 
sídlo:  Štruncovy sady 3, 301  00 Plzeň 
IČ:  453 35 966 
právní forma: nadace 
zřizovatel: Město Plzeň 
předmět činnosti: zlepšování podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně 
                             talentované mládeže  
poslání podle statutu: 
zlepšení podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže 
v regionu města Plzně a ve všech ostatních regionech v rámci celé České republiky – 
za podpory právnických a fyzických osob, které mají zájem o zvýšení úrovně sportu 
v ČR. 
datum vzniku:      5. 11. 1993 Osvědčení o registraci na Magistrátu m. Plzně, odbor        
                             vnitřních věcí ( č.j. Vnitř./1417/93 ) 
datum zápisu do nadačního rejstříku: 7. ledna 1999, vedeného Krajským soudem 
v Plzni oddíl N, vložka 35 
 
2. Nadační jmění je tvořeno: 
 
2.1. Částkou 2 000 000,- Kč uloženou v podílovém fondu Realita, otevřený 
nemovitostní podílový fond, na základě Rámcové smlouvy o podmínkách nákupu a 
odkupu podílových listů ze dne 10. 6. 2014.  
2.2. Částkou 8 685 000,- Kč uloženou v podílových fondech Růstového fondu nadací 
(RFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku ke 
Smlouvě o koupi podílových listů fondu Růstový fond nadací, Pioneer česká investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond.  
2.3 Částkou 4 625 000,- Kč uloženou v podílových fondech Balancovaného fondu 
nadací (BFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku 
ke Smlouvě o koupi podílových listů fondu Balancovaný fond nadací, Pioneer česká 
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.  
2.4. Částkou 11 900 000,- Kč uloženou do správy RSJ dle Smlouvy o 
obhospodařování portfolia číslo 01-000105.  
2.5. Částkou 10 600 000,- Kč uloženou do správy Privat Bank dle Smlouvy o zřízení 
účtu cenných papírů a rámcové smlouvy o obchodech se zahraničními papíry.  
2.6. Částkou 2 000 000 Kč uloženou v ČSOB na běžném Kontu pro neziskové 
organizace (č. ú.: 135515175/0300) uzavřeného dne 10. 2. 1999. 
 
                          39.810.000,--Kč                        
                        ============== 
 

Nadační jmění je v celé výši zapsáno 
v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. 
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3. Členové správní rady 
 
předseda správní rady 
František Berka, dat. nar. 25. prosince 1955 (od 12. 3. 2014) 
Kaznějovská 1306/50, Bolevec, 323 00 Plzeň 
člen správní rady: 
PaedDr. Václav Kůda, dat. nar. 25. října 1945 (do 13. 3. 2014) 
Plzeň - Severní Předměstí, Nad Vodou 1228/13, okres Plzeň-město, PSČ 301 00 

 
místopředseda správní rady: 
Pavel Zeman, dat. nar. 8. července 1951 
Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2566/6, PSČ 301 00 

 
člen správní rady: 
Irena Kunschová, dat. nar. 18. května 1959 
Plzeň, Koterovská 49, PSČ 326 00 

 
člen správní rady: 
Ing. Jana Veselá, dat. nar. 2. července 1964 (do 26. 2. 2014)  
Útušice 170, PSČ 332 09 

 
člen správní rady: 
Ing. Petr Baroch, dat. nar. 4. října 1960 
Plzeň, Slepá 1246/9, PSČ 312 00 

 
člen správní rady: 
Mgr. Jan Zajíc, dat. nar. 25. prosince 1944 
Kolinec 223, PSČ 341 42 

 

člen správní rady: 
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D., dat. nar. 23. ledna 1967 
č.p. 263, 332 09 Štěnovice  
člen správní rady: 
Lukáš Lintimer, dat. nar. 14. října 1975 (od 12. 3. 2014)  
č.p. 75, 332 09 Štěnovický Borek  
člen správní rady: 
Kateřina Emmons, dat. nar. 17. listopadu 1983  
Sedlecká 1196/6, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

 
4. Členové dozorčí rady       

 
člen dozorčí rady: 
Ing. Eva Prokopová, dat. nar. 17. prosince 1954 
Nerudova 995/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

 
člen dozorčí rady: 
JUDr. Jana Tomanová, dat. nar. 11. února 1978 
Plzeň - Černice, Konvalinková 5, PSČ 326 00 

 
člen dozorčí rady: 
Jan Šmrha, dat. nar. 25. ledna 1957 
Plzeň, Sokolovská 810/40, PSČ 323 00 
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5. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl 
Nadace nemá žádný podíl v jiných obchodních společnostech. 
 

6. Založení obecně prospěšné společnosti Pohyb a zdraví, o.p.s. (PaZ) 
Zakladatel: Nadace sportující mládeže  - jediný zakladatel 
Nabytí právní moci: 17. 9. 2003 
Změna názvu Mládež a sport, o.p.s. na Pohyb a zdraví, o.p.s. zapsána dne 11. 8. 2011. 
Hospodaření PaZ k 31. 12. 2014: 

výše vlastního jmění: 5 000,--Kč 
dlouhodobý finanční majetek: 621 000,--Kč 
výsledek hospodaření za rok 2014: 58 000,—Kč 

 
7. Zaměstnanci a osobní náklady 

NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce. 
Veškeré mzdové náklady činily: 147.950,--Kč 
 

8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2014 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.  
 

II. 
 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění  
v účetním období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 

      
1. Způsob ocenění nakupovaných zásob a hmotného majetku 

Při ocenění majetku a závazků se postupuje podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví: 
a) nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami 
b) hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami 

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

2. Archivace a úschova dokumentace NSM 
Úschova dokumentů a účetních dokladů je zajištěna v prostorách sídla NSM. 

 
3. Způsob zpracování účetních záznamů  

Zpracování účetních záznamů je prováděno softwarovým programem Datis. 
 
4. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku 

Reprodukční cena byla uplatněna při bezúplatném nabytí cenných papírů.  
 

5. Druhy vedlejších nákladů 
Vedlejší náklady, jako např. dopravné, související s pořízením zboží a majetku jsou 
součástí pořizovací ceny. 
 

6. Způsob ocenění cenných papírů: 
6.1. Cenné papíry jsou v průběhu účetního období oceňovány pořizovací cenou, při prodeji  
       pak cenou podle metody FIFO. K 31.12. 2014 jsou pak krátkodobé i dlouhodobé  
       cenné papíry oceněny reálnou hodnotou. Tato reálná hodnota je k 31.12. zachycena na  
       aktivních rozvahových účtech těchto cenných papírů.  
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6.2. U dlouhodobých cenných papírů je při přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.  
        protipoložkou účet 921 – oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, u  
        krátkodobých cenných papírů je přecenění provedeno s dopadem na hospodářský  
        výsledek prostřednictvím účtů ve skupinách 54x a 64x a je vykázáno v rámci jiných  
        ostatních nákladů a výnosů. 

 
7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2014   

K 31. 12. 2014 byly krátkodobé cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu 
prostřednictvím účtů nákladů a výnosů (v roce 2004 bylo veškeré přecenění finančních 
investic provedeno rozvahově prostřednictvím účtu 921 – oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku a závazků). 

 
 8. Způsob stanovení opravných položek k majetku: 

Opravné položky k majetku se neuplatňovaly. 
 

 9.  Odpisové metody – ve vlastnictví pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek 
  Nadace se rozhodla od r. 2011 odepisovat ve 100 % v daném roce. 

 
10. Kurzové přepočty 

Při účetních operacích v cizí měně byl použit k přepočtům denní kurz ČNB. 
 

 
III. 

 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 
1. Ostatní majetek NSM 

NSM nenakoupila dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40.000,-- Kč.  
Finanční pronájem není využíván. 
V nadaci není evidován žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem.    

      
2. Nadace vlastní jak cenné papíry držené na dobu delší než rok (dlouhodobé), tak i cenné 

papíry držené se strategií k obchodování do 1 roku (krátkodobé).  
 
3. Koncem března 2014 byla ukončena smlouva s NIF. Veškeré prostředky  

(39 170 000 Kč) byly převedeny na Nadaci sportující mládeže. Stávají se součástí 
nadačního kapitálu NSM a jejich užití regulují pouze zákonné předpisy vztahující se 
k činnosti nadací. 
 

4. Výše přijaté dotace na činnost od zřizovatele (město Plzeň): 1 700 000,--Kč.  
Z přijaté dotace byla na rozvoj činnosti nadace, správu nadačního jmění a provoz 
organizace využita částka: 425 000,--Kč. 

 
5. V roce 2014 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 
6. Hospodářský výsledek NSM v r. 2014 je 1.530.731,92 Kč. 

 
 
V Plzni dne 10. 6. 2015 
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999...   PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   zzzaaa   ssspppooollluuuppprrráááccciii   aaa   pppooodddpppooorrruuu   čččiiinnnnnnooossstttiii   
   
Statutární město Plzeň, primátor a Rada města Plzně, starostové a úřady plzeňských 

městských obvodů, Úřad služeb obyvatelstvu MMP, Česká asociace Sport pro všechny, Česká 

obec sokolská, Asociace školních sportovních klubů České republiky, Český střelecký svaz, 

Česká unie sportu, Sdružení sportovních svazů České republiky, ČSOB, Pioneer investiční 

společnost, J&T banka, Raifeissenbank (Privat Bank), RSJ Invest, Odbor zdravotnictví KÚ 

Plzeňského kraje, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity – Katedra tělesné a sportovní 

výchovy, VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, ZČU v Plzni, FISAF, 

Český rozhlas Plzeň, Jana Ajglová, Roman Andrlík, Veronika Bílá, Ladislav Čepička, Pavel 

Drobil, František Drtil, Alena Držalová, Martin Folprecht, Pavel Froněk, Jana Havrdová, 

Pavel Holečka, Daniela Hradilová, Zdeněk Hůrka, Jiří Hynek, Aleš Izák, Vladislav Jaroš, 

Vladimir Jarý, Michaela Jírovcová, Petr Kavalíř, Gábina Kavalířová, Ilona Kolovská, Tomáš 

Kotora, Josef Kožnar, Marek Kubín, Jan Kůrka, Michael Ledvina, Zdeněk Levý, Ilona 

Mauritzová, Monika Moravcová, Adéla Mlynáříková, Václav Provazník, František Puchmertl, 

Irena Rottová, Ivo Roubal, Arnošt Rybner, Arnošt Rybner ml., Zdeněk Sequens, Renata 

Slavíková, Jan Soukup, Jiří Struček, Zuzana Strýcová, Adéla Sýkorová, Martin Šafránek, 

Václav Šimánek, Marek Šíma, Jan Šmrha, Josef Šneberger, František Štochl, Zuzana 

Štruncová, Přemysl Švarc, Michal Vacík, Alena Vaindlová, Lada Valentová, Libor Winkler, 

Miroslav Zítko, Petr Žitek a další, kteří projevili pochopení pro úlohu a snahy Nadace 

sportující mládeže. 

 

Poděkování patří také studentům, kteří se podíleli na realizaci našich akcí a projektů: 

Barbora Bendová, Lenka Hotařová, Daniel Hynek, Martina Jančová, Lenka Karlová, Tereza 

Klaclová, David Krajči, Michaela Lisecová, Tomáš Medek, Lucie Nolčová, Michaela 

Pelantová, Monika Procházková, Magdalena Rendlová, Marek Slach, Veronika Stančáková, 

Iveta Stulíková, Pavel Štípek, Monika Švejdová, Bohumila Türková, Ondřej Ulbrich, Martin 

Verbovský, Iva Vodňanská, Josef Vrba, Tereza Zálešáková. 
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Za podporu děkujeme také našim partnerům a dárcům: 
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111000...   KKKooonnntttaaakkkttt   
 

Adresa kanceláře NSM: 
 

Nadace sportující mládeže 
Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

T: 377 236 696 | E: info@nsm.cz | I: www.nsm.cz 
Doba pro osobní konzultace: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod. 

 

Kde nás najdete: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakturační adresa: 

Nadace sportující mládeže 
Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň 

IČ: 453 35 966; Bankovní spojení: ČSOB a.s., 135515175/0300 


