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222...   ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   
 

  Na průběh roku 2015 se zpětně dívám se smíšenými pocity 

kapitána lodi na neklidném moři. 

Ekonomickém, které nás svým kolísáním, konečnými výnosy, 

ale hlavně trvající nejistotou trápí nejvíce. 

Obsahově jsme naopak v průběhu roku 2015 dospěli 

k nastavení druhého oddílu, linie v rámci svého působení. To mi dělá 

ze systémového, dlouhodobého pohledu radost. Má svoje zdůvodnění, 

vzájemně a logicky na sebe navazuje, má potenciál jako příspěvek k řešení celospolečenských 

problémů nadváhy a obezity spojených s pohybovou negramotností a nedostatečností. 

S iniciací a motivací zájmu o sport, se zvýšením počtu sportující mládeže pak můžeme 

nadále pomáhat mladým nadějným sportovcům. Tedy můžeme nadále rozvíjet to, co děláme 

více než 20 let. 

Ve spolupráci především s Pohyb a zdraví, o.p.s. a se zapojením hlavně studentů jsme 

realizovali organizačně obtížnější aktivity spojené s osvětou zdravého, aktivního životního 

stylu. 

V kombinaci především s ekonomickou nevyrovnaností se poté stává největším 

problémem udržitelnost. Je potřeba se zaměřit také na analýzu a následný rozvoj činnosti. Ten 

je samozřejmě především podmíněn personálními kapacitami a finančními možnostmi. 

Jako vysoce pozitivní vnímám postupnou obměnu složení správní rady NSM 

osobnostmi, které mají zájem a jsou schopny přispět k dalšímu rozvoji více jak dvacetileté 

činnosti Nadace. 

V rámci poděkování všem aktivně se podílejícím na rozvoji NSM musím zvláště 

vyzdvihnout přínos dlouhodobě, smluvně spolupracujících subjektů. 

 

 

 

 

 

 

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  

Pavel Zeman - místopředseda správní rady 

Irena Kunschová (do 30. 10. 2015) 

Ing. Petr Baroch  

Mgr. Jan Zajíc (do 31. 10. 2015) 

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. 

Kateřina Emmons  

Lukáš Lintimer  

Ervín Schulz (od 4. 11. 2015) 

Zbyněk Holý (od 4. 11. 2015) 

 

Dozorčí rada 

Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady 

JUDr. Jana Tomanová 

Jan Šmrha 
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Odborné komise 

Nadace sportující mládeže zřídila v souladu se svým statutem odborné komise složené 

vedle členů jejích statutárních orgánů také z dalších odborníků na nadaci nezávislých. 

Odborné komise především připravují návrhy nadačních příspěvků určených třetím 

osobám, které následně odsouhlasuje správní rada. Komise ale pomáhají také v dalších 

specifických oblastech vyžadujících nezbytnou odbornou erudici a praxi.  

 

Složení odborných komisí NSM  
 

TABULKA Č. 1 

Odborná komise NSM Členové komise 

Mimosystém (Talent Plzeň) František Puchmertl, Milada Nováková, Václav Kůda, 

Lukáš Lintimer, Vlastimil Libeš 

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

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce Ivo Roubal, Jiří Michalík, Václav Kůda, Vlastimil 

Libeš, Lukáš Linitimer, Ervín Schulz 

Hospodaření NSM František Berka, Martin Folprecht, Přemysl Švarc 

 

Legislativně-právní 

 

František Berka, Zbyněk Holý, Jana Tomanová, Eva 

Prokopová 

Prezentace a propagace NSM František Berka, Vlastimil Libeš, Kateřina Emmons, 

Ervín Schulz 

Plzeňští sportovní patrioté 

 

Kateřina Emmons, Přemysl Švarc 

Klub přátel NSM Ladislav Čepička, Alena Držalová, zástupci 

spolupracujících školských a komerčních subjektů  

 

 

 

555...   ZZZ   čččiiinnnnnnooossstttiii   NNNSSSMMM   vvv   rrroooccceee   222000111555   
 

Obsah činnosti NSM v roce 2015 se směrem ke třetím osobám vykrystalizoval do 

třech oblastí. Tradiční granty a programy si udržují svoji linii podpory a vylepšují se spíše 

drobnými nápady, zpestřením jako třeba u akcí zařazených do TOP Junior Sport Plzeň. 

Další hledají pevné místo v různých víceméně konkurenčních projektech, z nichž 

některé nemají dlouhodobé trvání nebo jsou jednorázovými aktivitami spíše statistického 
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zjištění. Z našich akcí je třeba zmínit třeba Festival Sportu, který, doufejme, zamířil ke 

stabilizaci každoročního konání. 

Třetí okruh aktivit je spojen buď s aktualizací, modernizací či rozšířením aktivit již 

dlouho prováděných jako je zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí – Pohyb 1P. 

Nebo analýzou zjištěné informace z provádění 1P vyústily k vytvoření nového projektu 

Sportovních her mateřských škol (SHMŠ). V roce 2015 jsme dospěli na konkrétním obsahu i 

způsobu realizace, získali jsme podporu od zřizovatele a v květnu 2016 je téměř jisté, že akci 

zrealizuje dceřiná společnost Pohyb a zdraví, o.p.s. 

Rozsah činnosti a podporovaných aktivit se za současného způsobu fungování dostává 

na hranici našich možností a kapacit. Jejich další rozšiřování je limitované získáním 

finančních prostředků pro jejich realizaci.     

 

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

6.1. 1. Mimosystém (Talent Plzeň) 

 
Grant Mimosystém je určen pro jednotlivce a sportovní kolektivy z Plzně. Vedle 

dosažených sportovních výsledků a dalších podmínek grantu je pro sportovce podmínkou, aby 

měli trvalé bydliště na území města Plzně nebo musí 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 města Plzně.  

 
TABULKA Č. 2 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše nadačního 
příspěvku  

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka 10000 10000 
DHC Plzeň 10000 10000 
Marek Vrba  6000 6000 
USK Slavia Plzeň 10000 10000 
Jan Louda  12000 12000 
Ondřej Gemov  3000 3000 
o.s. Škola bojových umění Narama 7000 7000 
Radek Štádler  8000 8000 
Roman Panuška  7000 7000 
Sára Čelišová  2000 2000 
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni 8000 8000 
Zuzana Šantínová  3000 3000 
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Veronika Píclová  3000 3000 
Michaela Štěrbová 3000 3000 
SSK Talent-90, při Bolevecké ZŠ 14000 14000 
TJ Plzeň – Litice, o.s. 10000 10000 
Adam Uhlíř  5000 5000 
Jaroslav Kasl  3000 3000 
Ondřej Hes  3000 3000 
Václav Kozák  3000 3000 
Tereza Jonášová  8000 8000 
Klára Lokajíčková  5000 5000 
Michaela Vodičková 5000 5000 
HBC Plzeň  10000 10000 
TJ Prazdroj Plzeň 10000 10000 
Denisa Řáhová 10000 10000 
Marko Spivak  6000 6000 
HC 1970 Bolevec 8000 8000 
Denis Tomeš  3000 3000 
Čeněk Zuna  3000 3000 
Adéla Kočandrlová  2000 2000 
Martin Kočandrle  2000 2000 
Klub biatlonu Plzeň-Litice č.116, Plzeň-Litice 6000 6000 
Marie Horáčková  15000 15000 
Martin Lang  5000 5000 
Tomáš Václavík 8000 8000 
Markéta Vojtěchová  8000 8000 
Adam Kar nold  5000 5000 
Mario Nuc  6000 6000 
Hockey  club Plzeň mládež 20000 20000 
Václav Čermák  2000 2000 
Jan Drahoš 5000 5000 
Aerobic klub LADY 10000 10000 
Eliška Voračková 2000 2000 
SK MG Slovan Plzeň 7000 7000 
Petra Hauerová 7000 7000 
Eva Huclová  2000 2000 
Kateřina Beránková  2000 2000 
Adéla Lukešová  2000 2000 
Pavlína Soukupová  3000 3000 
David Šebesta  6000 6000 
Lucie Šebestová  6000 6000 
Michaela Ulipová 8000 8000 
Aneta Kosobudová 3000 3000 
Nikol Žůrková  3000 3000 
Matěj Marek  4000 4000 
Martin Šimáček  8000 8000 
Roman Bischof   8000 8000 
Tereza Polcarová 10000 10000 
Dominik Polcar   8000 8000 
Michal Šperl  2000 2000 
Petr Dvořák  6000 6000 
Tomáš Kuželka   3000 3000 
Marek Cingroš   3000 3000 
Tomáš Chocholatý  4000 4000 
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Šimon Housar  3000 3000 
Michaela Maříková  3000 3000 
Jan Pavel  10000 10000 
Veronika Meczlová 6000 6000 
Denisa Majerová   12000 12000 
Barbara Pichalová 6000 6000 
Jakub Netrval  2000 2000 
Storm Ballet o.s. 9000 9000 
Celkem 450 000 450 000 

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 

Programovou podporu soutěží TOP 

Junior Sport Plzeň v lokalitě krajského města 

považujeme za jeden z nejvýznamnějších 

příspěvků NSM k podpoře mládežnického 

sportu. Její význam stoupnul tím, jakou 

důležitost akcím obdobného charakteru 

přikládá na celostátní úrovni MŠMT v  jím 

vypisovaných grantech. 

NSM svým garantovaným 

každoročním příspěvkem zajistila tradiční 

pokračování a zlepšování kvality výstupů tohoto projektu zahrnutých v níže uvedené 

tabulce. 

Nastavení projektu a nekompromisní požadavek dodržení parametrů soutěží 

zařazených do TOP JSP přináší příspěvek nejen rozvoji špičkového mládežnického sportu, 

ale i významnou marketingovou přidanou hodnotu městu Plzni ať už prezentační nebo 

přímo finanční z útrat při nejméně dvoudenním pobytu účastníků v Plzni. Nezanedbatelnou 

hodnotou je též prvek poznávání, jelikož při sportovním klání zbývá čas na volný pobyt ve 

městě, případně v jeho okolí. 

Pořadatelé těchto akcí jsou každoročně vyhodnocování při Vyhlášení nejlepších 

sportovců města Plzně. Za rok 2014 byla vybrána  jako nejlepší akce TOP JSP tenisový Ex 

Pilsen Wilson Cup. 

Správní rada NSM tím způsobem  tak oceňuje značné úsilí pořadatelů k udržení 

tradice každoročního  pořádání akce spojené se získáváním finančních příspěvků i z dalších 

zdrojů – sportovního svazu, komerčních subjektů, místní samosprávy. 

Jsme hluboce přesvědčeni, že význam vzniku a zajištění udržitelnosti tohoto nápadu, 

projektu NSM v budoucnosti ještě poroste se stabilitou termínu pořádání těchto 

mezinárodně uznávaných akcí.    
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TABULKA Č. 3 
Akce Pořadatel Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše 

nadačního příspěvku 
Memoriál M. Šafra SSK Talent – 90 při 

Bolevecké ZŠ Plzeň 
50000 50000 

Meeting of the Shooting 
Hopes 

Sdružení střeleckých klubů 
města Plzně 

80000 80000 

Ex Plzeň Wilson Cup TK Slavia Pilsner Urquell 
Plzeň 

84000 84000 

Memoriál Stanislava Štrunce Viktoria Plzeň – fotbal, o.s. 78000 78000 

Mezinárodní pohár v karate 
dětí, dorostu a juniorů 

Club karate Plzeň 78000 78000 

Mezinárodní vánoční 
basketbalový turnaj v Plzni 

TJ Lokomotiva Plzeň 40000 40000 

Celkem:  410 000 410 000 

 

6.1. 3. Systémová podpora 

Systémová podpora patří k nejstarším oblastem podpory NSM. Za dobu svojí 

existence prošla změnami, které reagovaly na aktuální stav ve sportovním prostředí i 

z hlediska smluvních závazků.  

Podpora je určena na subjektům z vybraných sportovních odvětví, které mají kvalitní 

sportovně-sociální zázemí, tradici, funkcionářské, metodické i rozhodcovské zastoupení 

v centrálních svazových orgánech a špičkovou výkonnostní úroveň v seniorské kategorii. 

Subjekty zařazené do systémové podpory mohou při naplnění vypsaných kriterií těžit z 

garance dlouhodobé podpory, která je v především v současné turbulentní době velmi 

důležitá. 
 

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 žactva, staršího 

žactva a dorostu připravuje NSM pod záštitou primátora města Plzně a ve spolupráci s jeho 

kanceláří. Slavnostní odpoledne probíhá v prostorách obřadní síně radnice. 
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Za přítomnosti primátora Martina Zrzaveckého, radního pro sport Michala Dvořáka, 

ale i starostů plzeňských obvodů bylo na radnici oceněno osmnáct jednotlivců a devět 

družstev. 

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

tenistka Klára Nováková, plavkyně Zuzana Šantínová a zápasník Marek Vrba. 

Po roční přestávce se z druhého titulu Sportovec Plzně v kategorii staršího žactva 

radoval badmintonista Jan Louda. Ten v době slavnostního vyhlášení právě odjížděl 

reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy a na místě ho proto zastoupil jeho bratr 

Jiří, který je také vynikajícím badmintonistou.  

Dále byli v kategorii staršího žactva oceněni Eliška Fajfrlíková (sportovní aerobik), 

Linda Hettlerová (atletika), Anna Kozáková (atletika), Mirka Kubová (vzpírání), Tereza 

Polcarová (plavání) a Tomáš Václavík (motokárový sport).  

Mezi dorostenci pro rok 2014 kraluje atletka Jana Reissová. Společnost v kategorii 

dorostu jí dělali Roman Bischof (plavání), Jan Havelka (kanoistika-freestyle), Klára 

Kováříková (atletika), Michal Kozák (basketbal), Nicole Nová (plavání), Lucie Staňková 

(vzpírání) a Kateřina Valková (beachvolejbal).  

Jana Reissová, která patří k velkým nadějím české atletiky, svoje kvality prokázala 

nejen tituly z domácích šampionátů, ale také desátým místem na MS juniorů v americkém 

Eugene.  

Cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni z rukou Miroslava Holečka převzala 

Lucie Staňková. Tato cena se uděluje za skloubení sportovních a studijních výsledků. 

Vzpěračka TJ Start VD Plzeň měla na posledním vysvědčení průměr známek 1,08.  

Spolu se sportovci se poděkování za dlouholetou práci s mládeží dostalo také 

trenérům. Jmenovitě Jaroslavu Votrubovi (krasobruslení), Zdeňku Zachardovi (vzpírání) a 

Janu Miňovi (šerm). Kromě trenérů převzal ocenění z rukou primátora Martina Zrzaveckého a 

předsedy správní rady Nadace sportující mládeže také Václav Kůda, který v loňském roce po 

více než dvaceti letech ukončil působení ve správní radě nadace.  
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V kategoriích družstev byly oceněny následující kolektivy: 

Žactvo: 

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň, družstvo mladších žáků (házená) 

TJ Plzeň – Litice, družstvo mladších žáků (pozemní hokej) 

DHC Plzeň, starší žákyně (házená) 

TJ Plzeň – Litice, družstvo starších žáků (pozemní hokej) 

TJ ZČE cyklistika Plzeň, družstvo starších žáků (cyklistika) 

 

Dorost: 

AK Škoda Plzeň – juniorky (atletika) 

DHC – SVŠ Plzeň – mladší dorostenky (házená) 

HBC Plzeň – starší dorost (hokejbal) 

TJ Start VD Plzeň – juniorské družstvo dívek (vzpírání) 

 

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

mezinárodní soutěže pro mládež, byl vyhlášen tenisový Ex Pilsen Wilson Cup, jehož 

pořadatelem je TK Slavia Plzeň. 

 

Ocenění sportovním nadějím předávali spolu se zástupci města a NSM také známí 

sportovci, Olympijský vítěz z OH 1968 Jan Kůrka, stříbrný z OH 1972 házenkář Vladimír 

Jarý nebo Přemysl Švarc, český reprezentant v triatlonu a účastník OH v Londýně.  

Profily všech nominovaných sportovců byly následně vidění na výstavě, která se od 3. 

do 16. dubna uskutečnila ve vstupních prostorách plaveckého bazénu na Slovanech. 

 

 
TABULKA Č. 5 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Klára Nováková 2000 2000 

Zuzana Šantínová 2000 2000 

Marek Vrba 2000 2000 

Eliška Fajfrlíková 2300 2300 

Linda Hettlerová 2300 2300 

Anna Kozáková 2300 2300 

Mirka Kubová 2300 2300 

Tereza Polcarová 2300 2300 

Tomáš Václavík 2300 2300 

Jan Louda 3500 3500 

Roman Bischof 2500 2500 

Jan Havelka 2500 2500 

Klára Kováříková 2500 2500 

Michal Kozák 2500 2500 

Nicole Nová 2500 2500 

Lucie Staňková 2500 2500 
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Kateřina Valková 2500 2500 

Jana Reissová 4000 4000 

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ ml. žáci 2000 2000 

TJ Plzeň-Litice, ml. žáci 2000 2000 

DHC Plzeň, st. žákyně 2000 2000 

TJ Plzeň-Litice, st. žáci 2000 2000 

TJ ZČE Cyklistika Plzeň st. žáci 2000 2000 

AK Škoda Plzeň – dorostenky 3000 3000 

DHC-SVŠ Plzeň, ml. dorostenky 3000 3000 

HBC Plzeň, starší dorost 3000 0 

TJ Start VD Plzeň, družstvo dívek 3000 2916 

Jan Miňo 1500 0 

Jaroslav Votruba 1500 1500 

Zdeněk Zacharda 1500 1500 

Celkem 71 300 66 716  

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 

Výstava SPORT je každoročním doplněním Vyhlášení nejlepších sportovců města 

Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Nejinak tomu bylo i v roce 2015, kdy výstava proběhla 

od 3. do 17. dubna 2015. 

Přípravu expozice, na které se představily profily všech nominovaných sportovců, 

družstev i oceněných trenérů,  zajišťovala ve spolupráci s NSM Pohyb a zdraví, o.p.s.   

Zásadní změnou bylo místo konání. S ohledem na celoroční využití mázhauzu radnice 

v souvislosti s Evropským hlavním městem kultury 2015 se výstava poprvé uskutečnila mimo 

prostory radnice. Profily nominovaných sportovců a momentky ze slavnostního Vyhlášení 

nejlepších sportovců města Plzně si mohli prohlédnout všichni návštěvníci bazénu na 

Slovanech, kde byla expozice po dohodě s PK Slávia VŠ Plzeň umístěna. 

 

6.1.6. Soutěž Plzeň 

Grant Soutěž Plzeň je určený na podporu pořadatelů sportovních soutěží 

republikového, mezinárodního či světového významu pořádaných subjekty se sídlem v Plzni.  

Setkávání a sportovní soutěžení mladé generace chápeme jako žádoucí konfrontaci 

našich sportovců se závodníky ze zahraničí sloužící též k propagaci dobrého jména města 

Plzně a recipročním aktivitám v rámci sportovního odvětví. 

V ideálním případě by se do budoucna měly stále více přibližovat nárokům kladeným 

na akce zařazené v Plzni do programu TOP Junior Sport Plzeň.  

Prioritní je v rámci grantu především podpora tradičních soutěží memoriálového 

charakteru, které si dlouhodobě udržují vysokou kvalitu.  
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TABULKA Č. 6 

Žadatel – sportovní odvětví 
Název akce 

Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

TJ Slavoj Plzeň – IV. ročník Memoriálu Aleny Fialové  6000 6000 
DHC Plzeň – Memoriál Karla Šulce 16000 16000 
Slavia SK Rapid – Plzeňský pohár – 16. ročník 4000 4000 
Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň – Czech Junior Cup 14000 14000 
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka – Czech 
Sokol Cup 

10000 9868 

o.s. Škola bojovýh umění Narama – Narama Open a 
Narama Seito 

10000 10000 

SK MG Slovan Plzeň – Českomoravský pohár ve 
společných skladbách MG 

4000 4000 

VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. – Memoriál Josefa 
Žaloudka 

16000 16000 

Celkem: 80000   79868 

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. Vlastní koncepční aktivity a programy 

Vlastní koncepční aktivity směřující k iniciaci zájmu o sport se dostávají v Plzni do 

úrovně tradičního opakování a pravděpodobné udržitelnosti.  

Nejdále jsme pokročili s opakovanou realizací zjišťování pohybových dovedností 

předškolních dětí. Jedním ze základních důvodů bylo to, že jsme ke spolupráci přesvědčili 

Nadaci RSJ, která se stala aktivním přispěvatelem ke snahám o zkvalitnění zdravého 

stravování dětí a zároveň i nejdůležitějším donátorem naší iniciativy, který významným 

způsobem přispívá nejen k prosazování pravidelných pohybových aktivit, ale ke zdravému 

aktivnímu životnímu stylu vůbec. Přičemž negativní dopady pohybové nedostatečnosti, 

nadváhy a obezity v dospělém věku jsou dostatečně známy. 
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Obdobným způsobem se k tradičnímu opakování začíná dostávat Festival Sportu, 

jehož prvotní náznaky se datují k roku 2004 a reálnou obsahovou podobu získal v roce 2013 

při oslavách 20 let působení Nadace sportující mládeže. Zhruba 3500 účastníků na akci 

konané během všedního dne hovoří za vše. 

Podle vstupního zjištění vychovatelek v mateřských školách věříme v úspěch 

připravované více soutěžní aktivity Sportovní hry mateřských škol, ve které bychom chtěli 

významnějším způsobem zapojit a motivovat ke sportu děti předškolního věku. 

    

6.3. Postavení a perspektivy působení NSM ve sportovním prostředí 

 Perspektivy působení NSM ve sportovním prostředí se v zásadě odehrávají od dopadů, 

úprav či změn zákona o podpoře sportu v ČR, který stanovuje úkoly státních a samosprávních 

institucí. Postavení nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností či ústavů 

zůstává nadále nejasné, stejně tak, jako způsob podpory komerčních subjektů snažících se o 

systematickou podporu sportu, respektive přispívajících k eliminaci celospolečenského 

problému zdravotní prevence prostřednictvím sportu. 

Samotná SR NSM přistupuje k palčivé problematice sportu mládeže ve směru iniciace 

a motivace počínaje předškolními dětmi (1P, nově SHMŠ) se záměrem pravidelného 

zjišťování úrovně pohybových dovedností 5 letých dětí  a snahou k nasměrování k vhodnému 

sportu v 9 letech (2P).  

 Roli pravidelných, odborně vedených aktivit realizují především sportovní svazy.  

NSM poté formou dlouhodobě ověřených grantů a programů podporuje od 12 let věku mladé 

sportovní talenty ve všech druzích sportů. 

 Úroveň stále potřebné osvěty naplňuje ve vazbě na zájmy komerčního prostředí 

Festivalem Sportu realizovaným už druhým rokem ve vlastních prostorách i zázemí OC Plzeň 

Plaza. 

 Pro své působení hledá v NSM perspektivní spolupráci s dalšími institucemi a se snaží 

o koordinaci svého působení s místní samosprávou hlavně ve vazbě na oblast školství, 

sociální a zdravotní problematiku . 
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 Nadále vycházíme z přesvědčení, že hlavní roli ve sportu mládeže hrají rodiče a nesou 

i největší finanční zátěž, která je často s ohledem na nároky výkonnostního růstu vlastních 

dětí neúnosná a bez příspěvku a podpory nemusí dojít k naplnění potenciálu, který 

bezpochyby NSM má . 

 Nadace sportující mládeže však může hrát jen roli přispěvatele nezávislého na 

prosazování konkrétního druhu nebo mediálně zajímavé sportů.   
Tabulka: Dohody – střešní organizace 

TABULKA Č. 7 

Organizace/Akce Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

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

 

6.4. Souhrn příspěvků třetím osobám  

 NSM v roce 2015 zaměřila podporu v rámci vypisovaných grantů výhradně na 

žadatele z Plzně.  

Jedinou výjimkou mezi příspěvky třetím osobám byla v rámci Dohod se střešními 

organizacemi  podpora sportovní střelby prostřednictvím příspěvků na terče. Sportovní střelba 

má v Plzni specifické postavení a k této formě podpory je přistoupeno i s ohledem na to, že 

v současné době není součástí Systémové podpory.  

   
TABULKA Č. 8 

Oblast podpory Celková výše 
odsouhlasených 

nadačních příspěvků 

Celková výše 
proplacených 

nadačních příspěvků 
Systémová podpora 210 000 210 000 
Mimosystém 450 000 450 000 
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 71 300 66 716  
TOP Junior Sport Plzeň 410 000 410 000 

Grant Soutěž Plzeň 80 000 79 868 
Dohody – střešní organizace a ostatní příspěvky 20 000 20 000 
Příspěvek třetím osobám celkem: 1 241 300 1 236 584 

 
 
 

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

 Při porovnání výše přijatých darů a dotací s rokem 2014 je patrné, že se jejich celková 

výše významně zvýšila. 

           Celkově příznivý trend je zapříčiněn především zvýšeným úsilím při získávání 

prostředků z úrovně samosprávy a podporou ověřených, veřejně prospěšných aktivit 

z nadačního prostředí ČR.  
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          Ač se ukazuje, že jedině dlouhodobé, systematické a udržitelné postupy mají možnost 

napravit současnou situaci snížené pohybové gramotnosti a dostatku pravidelného pohybu, 

k němuž nevede jen výstavba nových sportovních zařízení, ale motivace a soustředěná péče o 

sport mládeže nejen ze strany školy a výkonnostně zaměřených sportovních subjektů. 

          Bohužel, i prosperující firmy si často neuvědomují nutnost podílu na péči o tělesnou 

přípravu mládeže jako potenciálně připravených pracovníků mentálně i fyzicky odolných vůči 

nárokům zaměstnání i onemocnění. 

          Stále se potýkáme až s přehnanou podporou mediálně atraktivnějších aktivit 

seniorských soutěží vybraných sportů a psychicky působivějších charitativních akcí. 

 

TABULKA Č. 9 – Dary, dotace, příspěvky 
Statutární město Plzeň - dotace                  1 700 000 
Komise RMP (Festival Sportu) 25 000 
Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1 (realizace Pohyb „1P“) 36 000 
Statutární město Plzeň -  Městský obvod Plzeň 3  (Vyhl. nej. sportovců)   4 000 
Plzeňský kraj (Festival Sportu) 250 000 
Nadace ČEZ (Pohyb 1P) – k čerpání příspěvku dojde dle smlouvy  
do 30. 6. 2016 

  51 221 

Nadace RSJ (Pohyb 1P) 280 000 
Celkem: 2 346 221 

 
Další finanční prostředky byly získané prostřednictvím Pohyb a zdraví, o.p.s. na realizaci 

společných akcí jako např. Festival Sportu nebo Pohyb 1P.  

 

7.2. Náklady na správu NSM 

V roce 2015 se zvýšily oproti roku 2014 náklady spojené s nárůstem administrativy a 

s péčí o nadační majetek. Nároky na administrativu rostou především ve spojení s úsilím o 

získávání podpory ze zdrojů samosprávy a krajské správy. A to jak při vytváření projektů na 

vypisované granty, tak při jejich vyhodnocení a vyúčtování. Navíc každoročně vypisované 

jednoleté granty nevytvářejí dostatečnou jistotu k realizaci dlouhodobých, koncepčních 

záměrů.  

Navíc v turbulentním vnějším ekonomickém prostředí rostou též nároky na správu 

nadační jistiny i provozní prostředky.  

Přesto se náklady na správu NSM ani nepřiblížily statutem stanovených 20 % 

z hodnoty nadační jistiny (7 962 000 Kč), jelikož dosáhly celkem částky přibližně  1,1 mil. 

Kč. 
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7.3. Hodnocení hospodaření nadace 

Celkové hospodaření nadace lze posoudit v podstatě ze tří úhlů pohledu na výsledky 

činnosti a jejich konečný dopad ve smyslu naplňování poslání NSM  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 

r. 2015:  o 0 

Správní rada NSM uvažovala o navýšení nadačního jmění z vlastních prostředků 

dokonce o 250 000 Kč. Globální negativní ekonomický vývoj však již v 1. pololetí 

varoval před přílišným optimismem. 

V 2. pololetí pozastavení tohoto každoročního kroku utvrdila především informace o 

komplikacích a možných ztrátách z chybných, neautorizovaných pokynů při správě 

nejrizikovější, dlouhodobě investované, části nadační jistiny (3 mil. Kč).  

Pro rozhodnutí SR NSM je v tomto případě klíčové zajištění udržitelnosti dlouhodobě 

nastavených aktivit s tím, že se u správců jedná o přechodnou ztrátu, která bude 

v budoucnu vyrovnána. 

 

 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 

r. 2015:     - 703 431,49 Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek je v roce 2015 ovlivněn z důvodů popsaných v bodě a) 

zprávy o hospodaření NSM a stále ještě nevyrovnanými ztrátami na akciových trzích 

vzniklých v roce 2011.  

Navíc se dlouhodobou zkušeností ukazuje, že okamžitý účetní stav finančního majetku 

NSM k 31.12. každého roku není pro obrázek celoročního hospodaření relevantní. Hodnota 

investované nadační jistiny se každým dnem mění v závislosti na vývoji akciových trhů.  Údaj 

je proto nutné posuzovat v širších souvislostech.   
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Pro samotnou činnost NSM a její rozvoj jsou tak důležité údaje z tabulky č. 9 a jejich 

porovnání s předcházejícími roky. 

 

c) Příspěvky třetím osobám včetně podpory rozvoje vlastních dlouhodobých 

projektů: 

 Příspěvky třetím osobám od NSM mají dlouholetou tradici. Účelem i nasměrováním 

míří především na fyzické osoby mladých sportovních talentů, respektive jejich právních 

zástupců, a na konkrétní akce sportovních klubů. 

          Stále více hledáme cesty k široce pojaté podpoře pravidelných sportovních aktivit 

mladších dětí bez ohledu na druh sportovního odvětví. Rozhodující se stává zájem o 

pravidelnou činnost podporující všestranný rozvoj s tím, že k výběru toho „pravého“ sportu 

může dojít postupně. 

          Pokud k uplatnění mladých sportovců a sportu mládeže přidáme jejich prezentaci a 

propagaci, pak se stále potýkáme s nedostatkem zdrojů nebo jejich nepravidelným, 

jednostranným nasměrováním.  

          Vyjma významně sníženého příspěvku od zřizovatele a z omezených vlastních zdrojů 

z investic nadační jistiny postrádáme partnera pro dlouhodobé projekty. 

          Není jím ani stát, který svým nastavením grantů těžko pochopitelným způsobem 

vylučuje z příspěvku jiné organizační jednotky, než jsou spolky. I když významným 

způsobem přispívají k rozvoji sportu mládeže a k řešení celospolečenských problémů zcela 

jednoznačně potvrzených ve vládě schváleném projektu ZDRAVÍ 2020. 

 

d) Způsob poskytování nadačních příspěvků a přehled o vlastním majetku a závazcích  

NSM neposkytla nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu a zakladateli. 

Příjemci nadačního příspěvku jej použili ve shodě s ujednanými podmínkami.  

Nadace splnila veškeré podmínky §355 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
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Přehled o vlastním majetku a závazcích: 

 

   
 
 

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

Přehled majetku stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 

Ocenitelná práva 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Drobný hmotný majetek 285 164,31 Kč 285 164,31 Kč 

Ostatní dl. finanční majetek 27 260 943,25 Kč 26 699 300,13 Kč 

Oprávky k ocenitelným právům -2 500,00 Kč -2 500,00 Kč 

Oprávky k drobnému hmot. 

majetku -285 164,31 Kč -285 164,31 Kč 

Dlouhodobý majetek celkem 27 260 943,25 Kč 26 699 300,13 Kč 

Pokladna 7 055,00 Kč 5 453,00 Kč 

Běžné účty 2 975 562,84 Kč 998 638,62 Kč 

Majetkové cenné papíry 10 101 869,19 Kč 10 510 038,28 Kč 

Poskytnuté provozní zálohy 10 000,00 Kč 38 400,00 Kč 

Ostatní pohledávky 715 791,94 Kč 313 569,97 Kč 

Jiné pohledávky 75 721,48 Kč 1 893 507,56 Kč 

Dohadné účty aktivní 0,00 Kč 14 400,00 Kč 

Krátkodobý majetek celkem 13 886 000,45 Kč 13 774 007,43 Kč 

Přehled závazků stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 

Dodavatelé 0,00 Kč 72 000,00 Kč 

Přijaté zálohy 0,00 Kč 14 396,00 Kč 

Ostatní závazky 22 000,00 Kč 0,00 Kč 

Zaměstnanci 20 528,00 Kč 16 664,00 Kč 

Ostatní přímé daně 2 722,00 Kč 2 936,00 Kč 

Jine závazky 0,00 Kč 354 497,39 Kč 

Dohadné účty pasivní 24 968,75 Kč 62 400,00 Kč 

Závazky celkem 70 218,75 Kč 522 893,39 Kč 
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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. 2015 jsou součástí auditorské zprávy.  
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2015 
 
      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 3 000 000 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 4 725 000 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 8 500 000 Kč uloženou do správy Privat Bank dle Smlouvy o zřízení účtu 
cenných papírů a rámcové smlouvy o obchodech se zahraničními papíry.  
2.6. Částkou 3 000 000 Kč uloženou do správy Sympatia Financie, o.c.p., a.s. podle 
Zmluvy o riadení segregovaného portfolia ze dne 4.12.2014. 
 
                          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 
Kaznějovská 1306/50, Bolevec, 323 00 Plzeň 
 

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

 

člen správní rady: 
Irena Kunschová (do 30. 10. 2015) 
dat. nar. 18. května 1959 
Koterovská 49, 326 00 Plzeň 

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

 

člen správní rady: 
Mgr. Jan Zajíc (do 31. 10. 2015)  
dat. nar. 25. prosince 1944 
Kolinec 223, PSČ 341 42 

 

člen správní rady: 
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D., dat. nar. 23. ledna 1967 
Lipová  263, 332 09 Štěnovice  
člen správní rady: 
Kateřina Emmons, dat. nar. 17. listopadu 1983  
Sedlecká 1196/6, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 
člen správní rady: 
Lukáš Lintimer, dat. nar. 14. října 1975  
č.p. 75, 332 09 Štěnovický Borek  
člen správní rady: 
Ervín Schulz (od 4. 11. 2015)  
dat. nar. 2. 5. 1972  
Elišky Krásnohorské 3, Plzeň, 323 00  
člen správní rady: 
Zbyněk Holý (od 4. 11. 2015)  
dat. nar. 30. května 1978  
Lomená 22, 326 00 Plzeň  
 

 
4. Členové dozorčí rady       

 
člen dozorčí rady: 
Ing. Eva Prokopová, dat. nar. 17. prosince 1954 
Hruškova 1249/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
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člen dozorčí rady: 
JUDr. Jana Tomanová, dat. nar. 11. února 1978 
Konvalinková 5, 326 00 Plzeň 

 
člen dozorčí rady: 
Jan Šmrha, dat. nar. 25. ledna 1957 
Sokolovská 810/40, 323 00 Plzeň 

                                  
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. 2015: 

výše vlastního jmění: 5 000,--Kč 
výsledek hospodaření za rok 2015: 259 123,--Kč 

 
7. Zaměstnanci a osobní náklady 

NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce. 
Veškeré mzdové náklady činily: 199 165,--Kč 
 

8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2015 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.  
 

II. 
 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění  
v účetním období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 

      
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 6K. 
 
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. 
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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. 2015 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.  
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. 
6.3. Reálná hodnota otevřených obchodů s opcemi k 31.12.2015 byla oceněna metodou  
 OCC, tzn. že z konečné hodnot z obchodování posledního dne na 7 opčních burzách je 

spočítán průměr. Tato reálná hodnota je k 31.12. zachycena na závazcích účtů 37x. 
 

7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2015   
K 31. 12. 2015 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 roční účetní kurz ČNB 
z 2.1.2015. Při účetní závěrce byl pro přepočet použit kurz ČNB k 31.12.2015. 
 

 
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). Během roku 2015 
investovala nově NSM 3 000 000 Kč na základě smlouvy s Sympatia Financie, o.c.p., 
a.s., Při spravování portfolia vznikla NSM ztráta na základě neautorizovaných pokynů. 
Náhrada bude řešena v roce 2016. 

 
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. 
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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 2015 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 
6. Hospodářský výsledek NSM v r. 2015 je – 703 431,49 Kč. 

 
 
V Plzni dne 24. 6. 2016 
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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, WMS, OC Plzeň Plaza, 

Plzeňský kraj, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity – Katedra tělesné a sportovní 

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

gymnázium Plzeň, FISAF, Český rozhlas Plzeň, Jana Ajglová, Roman Andrlík, Jaroslav 

Brzoň, Ladislav Čepička, František Drtil, Alena Držalová, Lenka Eckertová, Martin 

Folprecht, Pavel Froněk, Jana Havrdová, Aleš Hess, Pavel Holečka, Daniela Hradilová, 

Zdeněk Hůrka, Jiří Hynek, Aleš Izák, Vladislav Jaroš, Vladimir Jarý, Michaela Jírovcová, 

Petr Kavalíř, Gábina Kavalířová, Ilona Kolovská, Lukáš Kotrba, Tomáš Kotora, Josef Kožnar, 

Kateřina Králová, Tereza Králová, Marek Kubín, Jan Kůrka, Michael Ledvina, Zdeněk Levý, 

Ilona Mauritzová, Monika Moravcová, Adéla Mlynáříková, Patrik Packun, Václav Provazník, 

František Puchmertl, Ivo Roubal, Zdeněk Sequens, Renata Slavíková, Jan Soukup, Roman 

Sterly, Jiří Struček, Zuzana Strýcová, Adéla Sýkorová, Martin Šafránek, Marek Šíma, Jan 

Šmrha, Josef Šneberger, František Štochl, Zuzana Štruncová, Přemysl Švarc, Kateřina 

Švarcová, Alena Vaindlová, 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, Lucie Benešová, Hana Březinová, Milan Dudek, Michaela Grulichová, 

Lukáš Hrubý, Lenka Hotařová, Daniel Hynek, Ondřej Chabada, Martina Jančová, Vendula 

Janoušková, Andrea Kaprová, Lenka Karlová, Airat Khasanov, Tereza Klaclová, Adam 

Kostrba, David Krajči, Jakub Krčál, Roman Kroft, Tomáš Medek, Kristýna Michelová, Jiří 

Moravec, Lucie Nolčová, Veronika Osvaldová, Michaela Pelantová, Michal Pelikán, Lukáš 

Pubrdle, Marek Slach, Tomáš Srb, Andrea Šetková, Eliška Škoulová, Pavel Štípek, Karel 

Švátora, Martina Turková, Bohumila Türková, Lucie Váchalová, Iva Vodňanská, Josef Vrba, 

Tereza Zálešáková, Jan Zich, Barbora Živná. 
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Za podporu děkujeme také našim partnerům a dárcům: 
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111000...   KKKooonnntttaaakkkttt   
 
 

Nadace sportující mládeže 
Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

Doba pro osobní konzultace:  
pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod. 

 

377 236 696          

info@nsm.cz           

www.nsm.cz 

 
 

 
 

Fakturační adresa: 

Nadace sportující mládeže 
Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň 

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

 
 

Použitý obrazový materiál, s výjimkou mapových podkladů a log  spolupracujících organizací, je majetkem NSM.  Ikony: Designed by Freepic. 


