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222...   ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   
 

  Rok 2016 lze označit jako rok upřesňování a usazování 

aktivit NSM v rámci její dlouhodobé koncepce vyplývající 

z jejích cílů a poslání. Celý systém fungování se snaží reagovat 

na celospolečenské změny v přístupu především mládeže 

k pohybovým aktivitám a sportu, na úpravy zákona o podpoře 

sportu a prostřednictvím specifického nastavení nadačního 

institutu navázat na posun v podpoře sportu na lokální a místní 

úrovni. 

 To vše se odehrávalo ve znamení hledání vyváženosti spolupráce se zakladatelem 

Nadace sportující mládeže – městem Plzní. 

 Z mého osobního pohledu je vedle finančního a materiálového zabezpečení nezbytně 

nutné propojení zkušeností praxe a teoretických poznatků statistického zjištění a výzkumu. To 

by mělo zajistit nikoliv krátkodobou efektnost, ale dlouhodobou efektivitu našich záměrů. 

 Dlouhodobý, strategický posun v činnosti Nadace sportující mládeže si nedokážu 

představit bez provázání odborného přístupu a celkového komunitního rozvoje v rámci města 

Plzně, protože tím je možné naplnit globální záměr NSM.  

Jsem přesvědčen, že stávající způsob organizačního nastavení způsobu fungování 

NSM a návaznost aktivit dceřiné společnosti Pohyb a zdraví, o.p.s. těmto představám plně 

vyhovuje a má perspektivu dalšího rozvoje. 

 Za naplňování těchto představ patří velké poděkování všem, kteří v něm pomáhali, 

pomáhají a pevně doufám, že pomáhat budou – členům správní, dozorčí rady a dalším 

spolupracovníkům z NSM, PaZ i všech spolupracujících subjektů a především zakladateli 

NSM, městu Plzni.    

 

 

 

 

 

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 i právnickými osobami, 

zejména s 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 zájmy a požadavky členské základny, jak je tomu u spolků s vyhraněným 

zaměřením ke konkrétním druhům sportů. 

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 

spojených s nízkou pohybovou, především sportovní, aktivností. 

Dle výše uvedeného nasměrování rozšiřuje NSM postupně svoji činnost z nadace 

distributivní (přerozdělování získaných prostředků prostřednictvím grantů a programů) na 

instituci operativního charakteru, která vytváří republikově uplatnitelné projekty. Ty sama 

uskutečňuje nebo jejich realizaci jinou organizací prosazuje a v případě dlouhodobé 

spolupráce i podporuje.    

 
 

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

Správní rada 

Mgr. František Berka – předseda správní rady  

Pavel Zeman - místopředseda správní rady 

Petr Baroch  

Ladislav Čepička 

Kateřina Emmons (do 18. 9. 2016) 

Lukáš Lintimer  

Ervín Schulz  

Zbyněk Holý  
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Dozorčí rada 

Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady 

JUDr. Jana Tomanová 

Jan Šmrha 

 

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 připravují především návrhy nadačních příspěvků určených třetím 

osobám, které následně odsouhlasuje správní rada. Komise též pomáhají 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   222000111666   
 

Působení NSM v roce 2016 pokračuje v nastavené linii tradičních, osvědčených grantů 

a programů, které na sebe svým obsahem navazují a doplňují se – Talent Plzeň (Mimosystém) 

a Systémová podpora, TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) a Soutěž, Sportovec Plzně a 

výstava Sport. 
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666...   ZZZpppůůůsssooobbbyyy   pppooodddpppooorrryyy   ssspppooorrrtttooovvvnnníííccchhh   aaakkktttiiivvviiittt   ddděěětttííí   aaa   mmmlllááádddeeežžžeee   
 
6.1. Ocenění a podpora úspěšným jednotlivcům a klubům v Plzni 

6.1. 1. Talent Plzeň (Mimosystém) 

 
Grant Talent Plzeň je jedním z nosných pilířů grantového schématu NSM. Je určen pro 

jednotlivce a sportovní kolektivy z Plzně. Prioritou je v rámci grantu podpora jednotlivců, 

protože  právě rodiny nesou největší část nákladů na sportování dětí a mládeže. Zároveň jejich 

možnosti získat podporu z jiných zdrojů jsou velmi omezené.  

Kromě sportovních výsledků se při vyhodnocování individuálních žádostí přihlíží také 

ke školnímu prospěchu. Jeho dokladování je nepovinnou přílohou grantu. Sportovci, kteří 

prospěli s vyznamenáním na posledním vysvědčení, mohou k obdrženému příspěvku získat 

finanční bonus.   

Vedle dosažených sportovních výsledků a dalších podmínek grantu je pro sportovce 

podmínkou, aby měli trvalé bydliště na území města Plzně nebo byli členy plzeňského 

sportovního subjektu. V případě právnických osob musí být naplněna podmínka sídla na 

území města. Úspěšní žadatelé jsou v tomto případě uspokojováni s využitím dotace od města 

Plzně. 

 
TABULKA Č. 2 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše nadačního 
příspěvku  

Veronika Píclová (2002) 4000 4000 
Michaela Štěrbová (2002) 4500 4500 
Denisa Brunátová (2004) 2500 2500 
Sára Čelišová (2000) 4500 4500 
Marek Hasman (2002) 4000 4000 
Ondřej Hasman (2000) 5500 5500 
Jaroslav Kasl (1999) 4000 4000 
Jan Viktora (2001) 4500 4500 
Marko Spivak (2000) 4000 4000 
Marek Vrba (2002) 4000 4000 
Jan Hašek (2000) 11000 11000 
Radek Štádler (1999) 12000 12000 
Eliška Radová (1999) 3000 3000 
Mario Nuc (1998) 5000 5000 
Jan Louda (1999) 12000 12000 
Adéla Holubová (2002) 2000 2000 
Eliška Voračková (2003) 2500 2500 
Michaela Vodičková (2002) 3500 3500 
Vladislav Veliký (2002) 2500 2500 
Adam Panuška (2003) 2000 2000 
Nikol Kalabzová (2001) 3000 3000 
Jan Hora (2003) 3500 3500 
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Klára Kovaříková (1997) 6000 6000 
Martin Hes (1997) 3000 3000 
Michal Forejt (2000) 9000 9000 
Jakub Forejt (2000) 5000 5000 
Anna Suráková (2000) 4000 4000 
Petra Bělohlavová (1998) 2000 2000 
Tereza Jonášová (1998) 13000 13000 
Kateřina Skypalová (1999) 13000 13000 
Jan Štefela (2001) 2000 2000 
Veronika Meczlová (1996) 4000 4000 
Matěj Marek (2002) 4500 4500 
Jakub Marek (2002) 3500 3500 
Dominik Polcar (1998) 10000 10000 
Martin Šimáček (1997) 7000 7000 
Petra Hauerová (1999) 7000 7000 
Michael Šperl (1999) 7000 7000 
Nikol Žůrková (1999) 6000 6000 
Eva Huclová (1999) 3000 3000 
Ondřej Gemov (1999) 3000 3000 
David Šebesta (1999) 4000 4000 
Kristýna Štemberová (2000) 8500 8500 
Pavlína Soukupová (2000) 3000 3000 
Lucie Šebestová (2001) 4000 4000 
Tereza Polcarová (2001) 8000 8000 
Matěj Sladký (2005) 2500 2500 
Tomáš Filip (2005) 2500 2500 
Markéta Šímová (2004) 2500 2500 
Václav Čermák (2000) 4000 4000 
Linda Suchá (2001) 3000 3000 
Martin Kočandrle (2002) 4500 4500 
Filip Šplíchal (2001) 4000 4000 
Martin Simet (2000) 4000 4000 
Šimon Mráz (2001) 2500 2500 
Tereza Nová  (1998) 10000 10000 
Štěpán Krula (2003) 2000 2000 
Marie Horáčková (1997) 13000 13000 
Eduard Gerlický (2000) 3000 3000 
Václav Kozák (1998) 4000 4000 
Tomáš Chocholatý (2004) 3500 3500 
Filip Štafurik (2002) 3500 3500 
Jan Drahoš (2004) 3500 3500 
Linda Hettlerová (2001) 3500 3500 
Denisa Majerová (1997) 8000 8000 
Tereza Schejbalová (2000) 5000 5000 
Barbara Píchalová (2002) 5500 5500 
Sára Sumegová (1998) 3000 3000 
Adam Hašek (2001) 4000 4000 
Adam Karnold (2001) 4500 4500 
Pavel Matoušek (1998) 4000 0 
Ondřej Sochor (2000) 4500 4500 
Ondřej Hes (1999) 4000 4000 
Jan Pavel (1998) 5000 5000 
Miloš Pavel (2001) 4000 4000 
Tělovýchovná jednota Plzeň – Litice, z.s. 10000 10000 
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TJ Sokol Plzeň - Doubravka 12000 12000 
TJ Prazdroj Plzeň 19000 19000 
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni 12000 12000 
DHC Plzeň  15000 15000 
SSK Talent-90 při Bolevecké Základní škole – 
ml. žáci, st. žáci 

14000 14000 

Škola bojových umění Narama 9000 9000 
USK Slavia Plzeň 12000 12000 
Hockey Club Plzeň 1929 21000 21000 
TJ Sokol Plzeň 1, oddíl sportovní gymnastiky 5000 4630,30 
Klub biatlonu Plzeň-Litice 10000 10000 
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 2000 2000 
Storm Ballet 9000 9000 
Celkem 520 000 515 630,3 

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. Systémová podpora 

Podpora je určena 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 podobně 

jako pořadatelé akcí TOP JSP těžit z každoroční garance příspěvku. 

Systémová podpora je historicky nejstarší oblastí podpory NSM. V průběhu let prošla 

řadou úprav a změn, které reagovaly na aktuální stav ve sportovním prostředí.  
 

TABULKA Č. 3 
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. 3. TOP Junior Sport Plzeň 

Program TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) je jedním z klíčových příspěvků k 

podpoře nejvýznamnějších mezinárodních sportovních akcí pro mládež.  

Díky dlouhodobě budovanému zázemí se zvyšuje šance přivést do Plzně pořádání 

ještě významnějších sportovních akcí vrcholové úrovně. 
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Nezanedbatelný přínos mají akce 

zařazené do TOP JSP také z hlediska zvýšení 

zahraničních návštěvníků města a šíření jeho 

dobrého jména. 

Ocenění pořadatelů akcí TOP JSP je 

každoroční součástí vyhlášení Sportovce Plzně 

v kategoriích žactva a dorostu. Pro rok 2015 

obhájil svoji pozici z předcházejícího roku 

tenisový Ex Pilsen Wilson Cup. 

NSM programem TOP JSP a 

garantovaným každoročním příspěvkem výrazně přispěla k zajištění tradice pokračování a 

zlepšování kvality akcí zařazených do TOP JSP. 

Význam programu byl ještě podpořen tím,  jakou důležitost akcím tohoto charakteru 

začalo na celostátní úrovni přikládat MŠMT. 
 

TABULKA Č. 4 
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 

85 000 85 000 

Ex Pilsen Tennis Arena Cup TK Slavia Pilsner Urquell 
Plzeň 

85 000 85 000 

Memoriál Stanislava Štrunce Viktoria Plzeň – fotbal, o.s. 80 000 80 000 

Mezinárodní pohár v karate 
dětí, dorostu a juniorů 

Club karate Plzeň 80 000 80 000 

Mezinárodní vánoční 
basketbalový turnaj v Plzni 

TJ Lokomotiva Plzeň 40 000 40 000 

Celkem:  420 000 4200 00 

 

6.1.4. Soutěž Plzeň 

Grant Soutěž Plzeň navazuje na program TOP Junior Sport Plzeň a je směřován na 

podporu pořadatelů sportovních soutěží nadregionálního významu pořádaných subjekty se 

sídlem v Plzni.  

V rámci grantu jsou podporovány akce, které svojí velikostí či  charakterem nesplňují 

přísné nároky programu TOP JSP, přesto jsou důležitou součástí sportovní činnosti 

jednotlivých subjektů i sportovního života v Plzni.  

I v případě grantu Soutěž Plzeň je vedle žádoucího setkávání a sportovního soutěžení 

mladé generace přidanou hodnotou propagace dobrého jména města Plzně. 

V rámci grantu je akcentována především podpora tradičních soutěží memoriálového 

charakteru.  
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TABULKA Č. 5 
Žadatel – sportovní odvětví 
Název akce 

Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka – Czech 
Sokol Cup 
4. - 11. 9. 2016 

10000 10000 

Slavia SK Rapid – Plzeňský pohár – 16. ročník, 
Memoriál J. Krocové – 28. roč. 
8. 10. 2016 

5000 5000 

DHC Plzeň – Memoriál Karla Šulce 
6. – 8. 5. 2016 

18000 18000 

o.s. Škola bojovýh umění Narama – Narama Seito a 
Narama Open  
13. 11. resp. 4. 12. 2016 

12000 12000 

Sportovní klub Radbuza Plzeň – Velká cena města Plzně 
1. 10. 2016 

7000 7000 

VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. – Memoriál Josefa 
Žaloudka 
16. 1. 2016 

18000 18000 

Celkem: 70 000 70 000 

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. Sportovec Plzně 

Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu tradičně 

zjara hostí obřadní síň plzeňské radnice. Akci připravuje Nadace sportující mládeže pod 

záštitou primátora města.  

Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, tentokrát ovládli chlapci. 

Vyhodnoceni byli badmintonista Jan Hora, plavec Tomáš Chocholatý a vodní lyžař Martin 

Lang. 

V kategorii staršího žactva se z premiérového titulu Sportovec Plzně radovala Tereza 

Polcarová. Plavkyně Slávie VŠ Plzeň v loňském roce posbírala celkem 8 titulů mistryně ČR. 

Byla také nejúspěšnější sportovkyní výpravy Plzeňského kraje na Hrách VII. letní olympiády 

dětí a mládeže v Plzni, ze kterých přidala další čtyři zlata. 

Dále byli v kategorii staršího žactva oceněni Patrik Dimov (lukostřelba), Michal Forejt 

(atletika), Jan Hašek (lyžařský orientační běh), Denisa Řáhová (rychlostní kanoistika), Marko 

Spivak (zápas) a Anna Suráková (atletika).Kategorii dorostu ovládl karatista a kickboxer 

Radek Štádler, který navázal na úspěchy svého staršího bratra Jiřího. Radek vedle zlatých 

medailí z MČR bodoval především tituly z mistrovství světa ve Španělsku. Dalšími 

oceněnými dorostenci byli Lukáš Holub (cyklistika), Marie Horáčková (lukostřelba), Jan 

Louda (badminton), Denisa Majerová (atletika), Jan Pavel (koloběh), Dominik Polcar 

(plavání) a Kateřina Valková (beachvolejbal). 

Již potřetí byla udělena Cena rektora Západočeské univerzity v Plzni, kterou z rukou 

doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka převzala Marie Horáčková, studentka Gymnázia Plzeň na 

Mikulášském náměstí. Cena se uděluje za skloubení sportovních a studijních výsledků. 



Nadace sportující mládeže, 2016 
 

w w w . n s m . c z  
 

 

10

Poděkování za dlouholetou práci s mládeží se dostalo bývalému trenérovi juda 

Václavu Bauerovi, kterého publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.  

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

mezinárodní soutěže pro mládež, byl po roce opět vyhlášen tenisový Ex Pilsen Wilson Cup, 

jehož pořadatelem je TK Slavia Plzeň. 

V kategoriích družstev byly oceněny následující kolektivy: 

 

Žactvo: 

 

1. LK Plzeň 1935, starší žáci (Lukostřelba) 

DHC Plzeň, mladší žákyně (Házená) 

Družstvo Gymnázia Plzeň, starší žactvo (Šachy) 

TJ Plzeň – Litice, starší žáci (Pozemní hokej) 

HBC Plzeň, starší žáci (Hokejbal) 

PSC v Plzni, starší žačky (Moderní pětiboj) 

 

Dorost: 

 

Aerobik klub LADY Plzeň, dorostenky (Sportovní aerobik) 

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň, starší dorost (Házená) 

TJ Start VD Plzeň, družstvo dorostenek (Vzpírání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle primátora Martina Zrzaveckého, radního pro sport Michala Dvořáka, starostů 

městských obvodů a zástupců nadace předávali ocenění sportovním nadějím známé sportovní 

osobnosti minulosti i současnosti. Olympijský vítěz z OH 1968 Jan Kůrka, stříbrný z OH 

1972 házenkář Vladimír Jarý, mistryně Evropy ve skoku o tyči Jiřina Ptáčníková nebo 

házenkář Talentu Plzeň Petr Vinkelhöfer. 
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Nově byly v roce 2016 spuštěny internetové stránky www.sportovecplzne.cz. Na nich 

návštěvníci naleznou kompletní informace o projektu, aktuální články o úspěších plzeňských 

sportovních nadějí nebo profily všech nominovaných sportovců. Těm je zároveň 

prostřednictvím webu možné zasílat přání a gratulace.   

Profily všech nominovaných sportovců byly až do konce března k vidění také na 

výstavě, která proběhla v mázhauzu plzeňské radnice. Vizitky všech nominovaných byly 

představeny také na facebooku Nadace sportující mládeže. 

 

 
TABULKA Č. 6 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Jan Hora 2000 2000 

Tomáš Chocholatý 2000 2000 

Martin Lang 2000 2000 

Patrik Dimov 2300 2300 

Michal Forejt 2300 2300 

Jan Hašek 2300 2300 

Tereza Polcarová 3500 3500 

Denisa Řáhová 2300 2300 

Marko Spivak 2300 2298 

Anna Suráková 2300 2300 

Lukáš Holub 2500 2500 

Marie Horáčková 2500 2500 

Jan Louda 2500 2500 

Denisa Majerová 2500 2500 

Jan Pavel 2500 2500 

Dominik Polcar 2500 2500 

Radek Štádler 4000 4000 

Kateřina Valková 2500 2500 

1. LK Plzeň 1939 2000 2000 

DHC Plzeň mladší žačky 2000 2000 

družstvo Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám., st- 
žáci 

2000 2000 

HBC Plzeň, starší žáci 2000 1998 

PSC v Plzni, starší žačky 2000 2000 

TJ Plzeň-Litice, st. žáci 2000 2000 

Aerobik klub Lady Plzeň 3000 3000 

SSK Talent 90 při Bol. ZŠ 3000 3000 

TJ Start VD Plzeň 3000 3000 

Václav Bauer 2000 1950 

Celkem 67 800 67 746 

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.  
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6.1. 6. Výstava SPORT 

Výstava SPORT je tradiční součástí Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 

v kategoriích žactva a dorostu. Výstava se po roce znovu vrátila do prostor mázhauzu radnice, 

kde se v předcházejícím roce nemohla uskutečnit z důvodu využití prostor v rámci programu 

Evropského hlavního města kultury 2015. 

Přípravu expozice s profily všech nominovaných sportovců, družstev i oceněných 

trenérů zajišťovala ve spolupráci s NSM obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví.  

Smyslem výstavy je představit veřejnosti nejen sportovce oceněné na radnici, ale 

všechny nominované, protože i ti si za své výsledky a snažení zaslouží, aby se jim dostalo 

odpovídající pozornosti. 

Výstava probíhala i v termínu samotného vyhlášení Sportovce Plzně 2015, takže 

všichni pozvaní hosté si zároveň mohli prohlédnout samotnou expozici. Ta byla následně 

doplněna ještě o momentky ze slavnostního odpoledne na plzeňské radnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
6.2. Vlastní dlouhodobé projekty iniciace zájmu dětí o pohyb a sport v Plzni 

Obdobným způsobem jako granty a programy jsou koncipovány projekty. Obecně je 

záměrem systematická iniciace, motivace k pohybu a sportu, přičemž cílem jsou pravidelné 

sportovní aktivity ideálně realizované za pomoci odborníků – trenérů ve sportovních spolcích 

(klubech, oddílech). 

Podstatným prvkem každoročně se opakujících projektů Pohyb 1P(1P) a Sportovních 

her mateřských škol (SHMŠ) je v Plzni snaha o propojení teorie (školské prostředí 
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vzdělávacích a vědeckých pracovníků i studentů SG, VOŠ, ZČU) a praxe (pedagogické 

pracovnice MŠ, děti převážně předškolního věku).  

Zjištěné a naměřené výstupy z obou projektů směřují k využitelnosti pro teorii 

(statistické zpracování a teoretické vyhodnocení) i pro praxi (vytvoření přístupů a postupů ke 

zlepšení pohybové gramotnosti a aktivnosti). 

 

6.2.1. Pohyb 1P 

Projekt Pohyb 1P je spolu s navazujícími Sportovními hrami mateřských škol 

největším projektem ve městě Plzni zaměřeným na předškolní děti. Jeho hlavním cílem je 

iniciace zájmu dětí o pohyb a sport a také zjištění pohybových dovedností dětí předškolního 

věku. 

Děti si formou jednoduchých a zábavných testů zkouší jednotlivé pohybové úkoly. Po 

jejich vyhodnocení rodiče ještě ten samý den získají výsledky obsahující zjištění o 

pohybových dovednostech svých dětí. Díky tomu se mateřské školy i rodiče mohou snažit 

ovlivnit nevhodné návyky dětí ještě před vstupem na základní školu. Nechybí ale ani 

doporučení týkající se zdravého stravování nebo nabídka pravidelných sportovních aktivit v 

místě bydliště. 

V roce 2016 se akce Pohyb 1P uskutečnily na 26 školkách především v Plzni, ale i v 

dalších místech Plzeňského kraje. Navýšení počtu zapojených školek bylo možné i díky 

spolupráci s Nadací RSJ, která projekt dlouhodobě podporuje.  

To zároveň umožňuje i vylepšování a rozšiřování projektu. Vybrané akce jsou 

doplněny o besedy se sportovními osobnostmi, nedílnou součástí se stala účast maskota v 

podobě žabáka. Maskot je společný pro všechny nadační projekty zaměřené na nejmenší děti 

včetně Sportovních her mateřských škol. 
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6.2.2 Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ)   

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) je nový projekt, který Nadace sportující 

mládeže sestavila a vytvořila. V roce 2016 se uskutečnil nultý ročník díky vstřícnému postoji 

tehdejšího radního pro sport města Plzně Michala Dvořáka a také podpoře a příspěvku od 

města Plzně. O realizaci samotné akce se ve spolupráci s NSM postarala Pohyb a zdraví, 

o.p.s.   

Nultý ročník SHMŠ se uskutečnil na Atletickém stadionu města Plzně, kde si děti z 

šestnácti mateřských školek užily atmosféru a pocity, které zažívají špičkoví sportovci na 

významných sportovních závodech. Celkem se SHMŠ zúčastnilo 330 dětí a akce se u dětí i 

učitelek setkala s velmi kladným ohlasem. Zájem na jejím pokračování má i město Plzeň. 

Projekt SHMŠ Nadace sportující mládeže vytvořila jako součást svého Příspěvku ke 

koncepční podpoře sportu ve městě Plzni. Navazuje a doplňuje projekt Pohyb 1P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Festival Sportu  

Festival Sportu (FS) je jakýmsi završením, projektem určeným pro školní mládež i 

širokou veřejnost realizovaný v době, kdy končí vyučování školního roku. Na něj navazují 

dva měsíce prázdnin a převážně rekreace dospělé populace. Snahou NSM je podnítit všechny 

věkové skupiny k aktivnímu trávení volného času s významným podílem pohybových a 

sportovních aktivit.  

Logickým pokračováním FS by měly být aktivity sportovně náborového charakteru do 

sportovních oddílů jednotlivých klubů. 

Festival Sportu se uskutečnil 22. 6. 2016 v OC Plzeň Plaza a přilehlém parku. Na 

přípravě a realizaci akce se podílí celá řada plzeňských neziskových organizací, spolků a 
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klubů. Pozitivem dalšího ročníku byl meziroční nárůst návštěvnosti, která překonala 

pětitisícovou hranici.  

Podrobnosti o akci jsou k dispozici na www.festivalsportu.cz a facebooku FS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Postavení a perspektivy působení NSM ve sportovním prostředí 

 Všechny výše uvedené aktivity splňují vstupně nastavenou podmínku uplatnitelnosti v 

krajských a velkých městech ČR.  

Odborně nastavené a ověřené postupy vytvářejí racionální základ pro srovnání, 

respektive pro monitoring pohybové vybavenosti a její úrovně předškolních dětí na celostátní 

úrovni. 

  K dosažení maximálního efektu aktivit vzniknuvších činností Nadace sportující 

mládeže však bude třeba významnější zapojení dlouhodobě spolupracujících subjektů s 

důrazem na mimořádné postavení a možnosti NSM.  
 

6.4. Souhrn příspěvků třetím osobám 

 NSM v roce 2016 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 bylo přistoupeno protože není 

zařazena do Systémové podpory.  

   
TABULKA Č. 7 

Oblast podpory Celková výše 
odsouhlasených 

nadačních příspěvků 

Celková výše 
proplacených 

nadačních příspěvků 
Systémová podpora 210 000 210 000 
Talent Plzeň (Mimosystém) 520 000 515 630,3 
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Sportovec Plzně 2015 v kat. žactva a dorostu 67 800 67 746 
TOP Junior Sport Plzeň 420 000 420 000 

Grant Soutěž Plzeň 70 000 70 000 
Dohody – střešní organizace (sportovní střelba) 20 000 20 000 
Příspěvek třetím osobám celkem: 1 307 800 1 303 376,3  

 
6.5. Přehled kontrol a zhodnocení úrovně a významu nadačními příspěvky podpořených 
akcí 
 
 Všechny nadační příspěvky, s výjimkou případných záloh poskytovaných 

organizátorům akcí zařazených do programu TOP Junior Sport Plzeň, se proplácejí následně 

na základě předloženého vyúčtování. Díky tomu dochází ještě před proplacením ke kontrole 

všech nadačních příspěvků. V případě zjištěných pochybení je příjemce nadačního příspěvku 

povinen v dohodnutém termínu předložit opravené nebo zcela přepracované vyúčtování. 

Pokud není vyúčtování předloženo v odpovídající kvalitě a tak aby, splňovalo předepsané 

nároky, k proplacení nadačního příspěvku nedojde nebo jej lze proplatit pouze do výše 

oprávněně uznatelných nákladů předložených v rámci vyúčtování. 

 Z hlediska dopadů a úrovně významu nadačními příspěvky podpořených akcí je 

potřeba hodnotit jednotlivé oblasti podpory samostatně.  

V případě grantu Talent Plzeň (Mimosystém) se zejména u individuálních žadatelů 

jedná o prakticky jedinou příležitost k získání podpory na sportovní činnost. Jak víme 

z ohlasů od podpořených sportovců resp. jejich rodičů, podobnou  možnost jim v dobrém 

slova smyslu závidí sportovci z ostatních koutů republiky. V podobné úrovni je to u 

nadačních příspěvků spojených s oceněním Sportovce Plzně v kat. žactva a dorostu, kdy je 

možné nadační příspěvek vnímat i jako poděkování za vynikající reprezentaci města Plzně.  

Program TOP Junior Sport dává pořadatelům garanci pravidelné podpory za 

předpokladu naplnění definovaných kriterií. Díky tomu mohou v době, kdy ještě nemusí mít 

potvrzené další finanční zdroje, připravovat realizaci akce na odpovídající úrovni. V případě 

akcí zařazených do TOP JSP se jedná o špičkové mezinárodní akce, jejichž tradice mnohdy 

čítá desítky let. Na vysoké úrovně je nejen sportovní, ale i společenská úroveň včetně 

doprovodného programu. 

Příspěvky poskytnuté prostřednictvím grantu Soutěž Plzeň jsou z hlediska výše 

finanční podpory na nižší úrovni než u programu TOP JSP. V případě menších akcí ale 

mohou tvořit nezanedbatelnou část rozpočtu dané akce. V dalších případech jsou jednou ze 

složek vícezdrojového financování. 

Systémová podpora je určená pro dlouhodobě smluvně spolupracující subjekty. Ty 

mohou stejně jako v případě programu TOP JSP těžit z dlouhodobého nastavení této podpory. 
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Zároveň je na místě uvést, že se v tomto případě vzhledem k celkovým nákladům 

jednotlivých subjektů na sportovní činnost mládeže jedná o sice vítanou, ale z hlediska 

pokrytí rozpočtu nikoliv klíčovou položku. Proto lze do budoucna předpokládat reakci na 

měnící se situaci ve sportovním prostředí především v souvislosti se vznikem sportovních 

akademií a způsobem jejich financování.      

 

 

777...      ZZZppprrrááávvvaaa   ooo   hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí   NNNSSSMMM   
   
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dary 

 Přehled přijatých darů, dotací a příspěvků. Další finanční prostředky byly získany 

prostřednictvím Pohyb a zdraví, o.p.s. na realizaci společných akcí jako např. Festival Sportu 

nebo Sportovní hry mateřských škol.  

 

TABULKA Č. 8 – Dary, dotace, příspěvky 
Statutární město Plzeň - dotace 1 700 000 
Komise RMP (Festival Sportu) 25 000 
Městský obvod Plzeň 1 (realizace Pohyb „1P“) 10 000 
Městský obvod Plzeň 1 (realizace Pohyb „1P“) 25 000 
Městský obvod Plzeň 3 (realizace Pohyb „1P“) 10 000 
Městský obvod Plzeň 4 (realizace Pohyb „1P“) 21 208 
Nadace ČEZ (Pohyb 1P) – příspěvek z r. 2015, čerpání v r. 2016  
do 30. 6. 2016 

  51 221 
(částka není zahrnuta v celkovém 

součtu) 
Nadace RSJ (Pohyb 1P) 250 000 
Celkem: 2 041 208 

 
 

7.2. Hodnocení hospodaření NSM 

Z pohledu dobrého hospodáře je třeba se na výsledky hospodaření podívat z několika 

úhlů, přičemž je nutné sledovat především dlouhodobost institucionálního fungování nadací 

obecně a poté naplňování poslání a cílů NSM. 

 

7.2.1 Péče o nadační jistinu 

Z následného výčtu je vidět, že SR NSM se snažila v předcházejících létech podle 

možností alespoň v minimálních částkách navyšovat nadační jistinu. 

 

r. 2011: o 95 000 Kč 

r. 2012: o 10 000 Kč 
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r. 2013: o 10 000 Kč 

r. 2014: o 20 000 Kč 

r. 2015:  o 0 Kč 

r. 2016:  o 0 Kč 

Nejen v roce 2015, ale vzhledem ke špatnému hospodářskému výsledku v roce 2016 

nepřistoupila správní rada NSM k plánovanému navýšení nadační jistiny z vlastních zdrojů. I 

když by to bylo vzhledem k uchování vstupní reálné hodnoty nadační jistiny žádoucí. 

Pokud dojde k dohodě se zakladatelem o prohloubení spolupráce a vývoj 

ekonomického prostředí si zachová pozitivní naladění, pak lze očekávat, že každoroční 

navyšování nadační jistiny bude přispívat ke stabilizaci a růstu významu NSM. 

 

7.2.2. Náklady na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM 

Celkové náklady na zajištění provozu, rozvoj činnosti a správu nadačního jmění se 

celkově zvýšily oproti roku 2015 nepatrně na částku mírně přesahující 1,1 mil. Kč. Což je 

pozitivní výsledek dlouhodobě nastaveného personálního, materiálového i finančního 

úsporného režimu vytvořeného vzhledem k nestabilním výnosům nadační jistiny. 

Samotná činnost NSM se naopak rozvinula do úrovně, která by si zasloužila pro svůj 

další rozvoj a prezentaci instituce podstatně vyšší finanční i materiálovou podporu. 

Navíc roste celkově byrokratická zátěž speciálně při správě nadačního majetku. To vše 

vytváří reálný předpoklad na nutnost navyšování finančních prostředků na zajištění a rozvoj 

činnosti MSM. 

Náklady na správu NSM nepřekročily statutem stanovených 20 % z hodnoty nadační 

jistiny.   

Hodnocení hospodářského výsledku  

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 

r. 2016: - 35 724,47 Kč 

Celkový hospodářský výsledek je každým rokem výrazně ovlivněn výnosy ze 

zainvestované nadační jistiny. Protože je deponována na akciových trzích, její hodnota se 

každým dnem mění, přičemž celková výše odpovídá výsledkům delšího hospodářského cyklu. 

Ten v minulosti (r. 2008, částečně r. 2011) zaznamenal významné ztráty, které dosud nebyly 



Nadace sportující mládeže, 2016 
 

w w w . n s m . c z  
 

 

19

plně nahrazeny. Další postupně nahrazovaná ztráta vznikla chybou brokera v roce 2015 

(chybné, neautorizované pokyny). 

NSM se snaží tyto výkyvy minimalizovat a zároveň zajistit stabilní finanční 

prostředky pro kontinuální pokračování osvědčených aktivit. Jejich realizace je za současného 

stavu značnou měrou vázaná na příspěvky od zakladatele a dalších spolupracujících subjektů. 

Do budoucna tedy nelze vyloučit kolísání celkového hospodářského výsledku, který 

však jako jediné číslo zkresluje hospodaření a rozvoj činnosti Nadace sportující mládeže.  

 

7.2.3. 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 §353 - 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

Přehled o vlastním majetku a závazcích: 

Přehled majetku 

 

stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 

Ocenitelná práva 2 500,00 Kč 0,00 Kč 

Drobný hmotný majetek 285 164,31 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dl. finanční majetek 26 699 300,13 Kč 25 438 347,51 Kč 

Oprávky k ocenitelným právům -2 500,00 Kč 0,00 Kč 

Oprávky k drobnému hmot. majetku -285 164,31 Kč 0,00 Kč 

Dlouhodobý majetek celkem 26 699 300,13 Kč 25 438 347,51 Kč 

   Pokladna 5 453,00 Kč 5 169,00 Kč 

Běžné účty 998 638,62 Kč 1 600 763,67 Kč 

Majetkové cenné papíry 10 510 038,28 Kč 10 532 898,37 Kč 

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

Ostatní pohledávky 313 569,97 Kč 345 084,02 Kč 

Jiné pohledávky 1 893 507,56 Kč 2 401 346,08 Kč 

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

Krátkodobý majetek celkem 13 774 007,43 Kč 14 938 061,14 Kč 

    Přehled závazků 

 

stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 

 

Dodavatelé 72 000,00 Kč 83 500,00 Kč 

 

Přijaté zálohy 14 396,00 Kč 14 396,00 Kč 

 

Ostatní závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

Zaměstnanci 16 664,00 Kč 26 775,00 Kč 

 

Ostatní přímé daně 2 936,00 Kč 4 725,00 Kč 

 

Jine závazky 354 497,39 Kč 0,00 Kč 

 

Dohadné účty pasivní 62 400,00 Kč 73 100,00 Kč 

Závazky celkem 

 

522 893,39 Kč 202 496,00 Kč 



Nadace sportující mládeže, 2016 
 

w w w . n s m . c z  
 

 

20
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Zpráva auditora je naskenovaný originál auditu Ing. Ivana Vičara –číslo oprávnění 0128. Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty a Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2016 jsou součástí auditorské zprávy.  
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2016 
 

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 2 600 000 Kč (1 775 189 ks podílů Termín 12 a 68 980 ks podílů Renta 
Plus) 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 11 796 800 Kč (11 892 054 ks podílových listů) 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 2 013 200 Kč (2 000 000 ks podílových listů) 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       
                        ============== 
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Nadační jmění je v celé výši zapsáno 
v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. 

 
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, 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, 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  
 
Na základě rozhodnutí došlo k následujícím změnám ve složení správní rady, které zatím nejsou 
zapsány v obchodním rejstříku: 
Členství ve správní radě ukončili: Irena Kunschová, Mgr. Jan Zajíc, Kateřina Emmons. 
Do správní rady byli jmenováni: Ervín Schulz a Zbyněk Holý. 

 
 

 
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. 2016: 

výše vlastního jmění: 5 tisíc Kč 
výsledek hospodaření za rok 2016: 86 tisíc Kč 

 
7. Zaměstnanci a osobní náklady 

NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce. 
Veškeré mzdové náklady činily: 189 465,--Kč 
 

8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2016 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.  
 

II. 
 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění  
v účetním období: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 

      
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 Pohoda. 
 
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. 2016 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. 

. 
7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2016   

K 31. 12. 2016 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 4.1.2016. Při účetní závěrce byl pro přepočet použit kurz ČNB k 31.12.2016. 

 
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 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 
brokera. Tato ztráta byla promítnuta v účetnictví roku 2015. Se zainteresovanou firmou 
jsou vedena jednání o vymožení náhrady vzniklých ztrát, která by byla zaúčtována jako 
oprava hospodářského výsledku minulých let. 

 
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: 375 006,30 Kč. 

 
5. V roce 2016 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 
6. Hospodářský výsledek NSM v r. 2016 je – 35 724,47 Kč. 

 
V Plzni dne 23. 5. 2017 
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999...   PPPaaarrrtttnnneeeřřřiii,,,   dddááárrrccciii,,,   ssspppooollluuuppprrraaacccuuujjjííícccííí   ooosssooobbbyyy   
 

Za podporu a spolupráci děkujeme našim partnerům a dárcům z řad firem, neziskových 
organizací, veřejné správy, školství, médií, ale i fyzických osob. K nejvýznamnějším 

institucionálním partnerům patřili: 
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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/Adresa sídla: 

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. 


