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Činnost obecně prospěšné společnosti Mládež a sport, o.p.s. (dále jen MaS) byla
oficiálně zahájena 17. 9. 2003 usnesením o zápisu v Rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle O, ve vložce č. 65. Spolu s názvem
charakterizuje MaS logo oficiálně zaregistrované Úřadem průmyslového vlastnictví.
Svou činností MaS navazuje a doplňuje působení Nadace sportující mládeže (NSM),
která jej jejím zakladatelem.
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 SPOLUPRÁCE S NADACÍ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE
Nadace sportující mládeže (NSM) zakládala obecně prospěšnou
společnost Mládež a sport (MaS) s předpokladem úzké součinnosti
mezi oběma organizacemi. Z hlediska NSM se jednalo o rozhodnutí
umožňující jí naplňovat vlastní poslání v souladu se statutem přijatým
v roce 1993, reálným působením nadace a se stavem legislativy v roce 2003. Vznikem MaS
mohlo dojít v plné míře k naplnění záměrů rozvoje činnosti NSM v několika oblastech.
Těsná spolupráce přinášející oboustranný užitek pokračovala i v roce 2008 hlavně při
dokončování obsahové náplně a realizaci místních verzí projektů Pohyb „1P“ a Pohybové
Předpoklady „2P“.
Zajišťování výstavy v mázhauzu plzeňské radnice prostřednictvím MaS se stalo
tradičním, protože koncepčně navazuje na Vyhlášení nejlepšího sportovce města Plzně
v dětské a mládežnické kategorii, které každoročně pořádá NSM.
Realizací uvedených projektů začlenila Nadace sportující mládeže obecně prospěšnou
společnost Mládež a sport do aktivit směřujících k naplnění svého poslání především
v souvislosti s rozšířením činnosti do celé České republiky. Proto se MaS logicky podílí i na
prezentaci iniciativ obou institucí v oblasti pohybových aktivit dětí v mladším věku a sportu
starších dětí a mládeže.
Obecně prospěšná společnost MaS se postupně zapojuje též do marketingových snah o
získání podpory pro zvýšení pohybové a sportovní aktivnosti ať už ze ziskového prostředí
nebo ze zdrojů státní správy.
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 VÝSTAVA
V pořadí již šestý ročník výstavy SPORT 2008 připravila
Mládež a sport, o.p.s. ve spolupráci se svým zakladatelem –
Nadací sportující mládeže v mázhauzu radnice v Plzni.
Dominantní část expozice patřila tradičně profilům úspěšných
mladých sportovců a fotografiím z Vyhlášení nejlepších
sportovců města Plzně za předcházející rok 2007. Další část
výstavní plochy byla tentokrát věnována tenisu. Na její přípravě se podílel tenisový klub
Slavia PU Plzeň, který má léta dominantní postavení v západních Čechách. Návštěvníci
výstavy se díky tomu měli možnost seznámit s historií bílého sportu v Plzni i se způsobem
výběru a výchovy mladých tenistů.
Nemalému zájmu mladších návštěvníků výstavy se těšila vědomostní soutěž.
Zasloužené pozornosti se dostalo představení projektu Pohybové Předpoklady „2P“, na jehož
realizaci se Mládež a sport, o.p.s. podílí.
Obšírně představený projekt TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) se zaměřuje na
podporu sportovních memoriálů či turnajů pořádaných v Plzni se špičkovou zahraniční účastí
a nejméně dvoudenním trváním. V současné době je do něj zařazena pětice akcí (Memoriál
Stanislava Štrunce ve fotbalu, Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji,
Meeting of the Shooting Hopes ve sportovní střelbě, Ex Plzeň Wilson Cup v tenisu a
Mezinárodní pohár v karate dětí, dorostu a juniorů).

 PREZENTACE AKTIVIT V ODBORNÉM PROSTŘEDÍ
Nadace sportující mládeže má v úmyslu se svým působením dostat do pozice subjektu
podporujícího činnost sportovních svazů ve věkové kategorii dětí a mládeže do 19 let.
Zároveň nechce pouze pasivně přerozdělovat výnosy ze svého nadačního jmění. Pro takto
široký okruh činností stojících částečně za hranicí zákona o nadacích a statutu NSM k tomu
využívá obecně prospěšnou společnost Mládež a sport.
Zároveň ale chce NSM zůstat odborně na výši a pro realizaci svých aktivit využít
spolupráce s VŠ (VOŠ) především prostřednictvím studentů. Proto se snaží též reagovat na
výzkum, teoretická zjištění a doporučení z akademického prostředí.
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MaS na objednávku NSM a ve spolupráci s odborníky vypracovala prezentace na
semináře (Současný sportovní trénink v Praze, TĚLOPRAHA 2008, Mezinárodní vědecké
konference Sport a kvalita života 2008 v Brně). Na semináři v Nečtinách (Hry 2008) se na
základě předcházejících zkušeností zapojila do diskuse a prezentovala svůj názor na současný
upadající zájem o sport dětí a mládeže a vysvětlovala zájemcům své postupy k podpoře
výběru a výchovy sportovních talentů.
Pro představení společných aktivit s NSM využila MaS nabídku Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a na výstavu Sport Life v Brně připravila pro návštěvníky software s
možností si na místě zjistit předpokládanou výšku v dospělosti u vlastního dítěte. Výstup z
programu doprovázelo doporučení k pravidelnému sportování ve vazbě na nabídku dalších
sportovních organizací ve stánku Jihomoravského kraje na brněnském výstavišti.
Vytvořením podkladů a následnou prezentací projektů „1P“ a „2P“ na poradě České
asociace univerzitního sportu (ČAUS) jsme hledali způsob hlubší spolupráce mezi
vysokoškolskými kluby, studenty, MaS a NSM včetně nabídky poskytnutí naměřených
hodnot z konání místních (soutěžních) verzí studentům jako podkladu k tvorbě diplomových
prací.

 PROJEKT POHYB„1P“
V průběhu celého roku 2008 probíhalo rozpracování
původní verze Profilu Pohybových Předpokladů („3P“).
Postupně byl vytvořen obsah zjišťování pohybových
dovedností, systém hodnocení a vytvořena internetová verze
testů principiálně podobná projektu „2P“.
Zároveň se nám podařilo zrealizovat i velmi organizačně náročné místní verze
projektu „1P“ v Plzni a v Brně. Klíčovým úspěchem však bylo, že jsme pro rodiče pětiletých
dětí vytvořili výstupní set pro každé dítě, ve kterém bylo obsaženo hodnocení úrovně
pohybové připravenosti dítěte před vstupem na základní školu, rady a odkazy na získávání
dalších informací pro rodiče včetně nabídky pohybových či sportovních aktivit pro rodiče
s dětmi, či pro děti samotné v místě konání místní verze (Plzeň, Brno).
Celý způsob tvorby projektu „1P“ i jeho ověření byl natolik úspěšný, že umožnil
Nadaci sportující mládeže vypsání grantu pro rok 2009.
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 PROJEKT POHYBOVÉ PŘEDPOKLADY„2P“
Projekt Pohybové Předpoklady („2P“), který se postupně
vykrystalizoval z původního „3P“, byl po úpravách vzniklých
v roce 2007 ověřován v průběhu roku 2008 ve spolupráci mezi
MaS a vysokoškolskými kluby v jeho místní (soutěžní) verzi
v Plzni, v Českých Budějovicích a v Brně.
Nashromážděné zkušenosti byly zpracovány a předloženy SR NSM. Výsledky činnosti
ve vazbě na „1P“ byly natolik uspokojivé, že SR NSM mohla pro rok 2009 vypsat grant na
podporu realizace místní (soutěžní) verze „2P“ pro devítileté děti ve velkých městech ČR.
V zadání obou grantů (Pohyb, Pohybové Předpoklady) figuruje MaS jako subjekt,
který pro NSM garantuje srovnatelnou úroveň místních (soutěžních) verzí a to, že know-how
projektu i veškeré zjištěné údaje nebudou zneužity a budou předány pouze NSM.

 SOCIÁLNÍ MARKETING, SPOLEČNÉ PROJEKTY S NSM
Mládež a sport, o.p.s. ve spolupráci s NSM stejně jako v předcházejícím roce
pokračovala v oslovování potenciálních partnerů ze ziskové sféry. I přes prvotní známky
nastupující světové ekonomické a finanční krize, které se začaly projevovat

již v první

polovině roku, se podařilo dosáhnout dohody o dlouhodobé spolupráci založené na principech
sociálního marketingu s finanční skupinou AXA. Ta se v roce 2008 naplnila zejména při
projektech „1P“ a „2P“.
O důležitosti společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility - CSR) se
snažíme přesvědčit i další společnosti. Zejména u větších firem se i v České republice
začínáme setkávat s přístupem, kdy firma myšlenky společenské odpovědnosti zahrnuje do
svojí strategie a vedle primární orientace na vytváření zisku se snaží o systematický přístup i
v této oblasti.
Z naší bohaté praxe ale na druhou stranu musíme konstatovat, že koncepční přístup ve
sféře CSR v podstatné části firem stále chybí. Jako nešťastné se pak jeví úzké zaměření
firemních strategií pouze do oblasti charity. Pomoc těm, kteří ji potřebují k zajištění
důstojného života, je samozřejmě nezbytná. Podpořme však ve větší míře i ty, kteří bojují za
svůj úspěch a snaží se něčeho dosáhnout. A podpořme je třeba i na úkor těch, kteří
charitativních programů spíše zneužívají.
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Vedle snahy o přispění ze strany ziskového sektoru jsme požádali o dotaci
prostřednictvím Programu V. - Národní program rozvoje sportu pro všechny Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ve spojitosti s grantem vypsaným NSM
(Pohybové Předpoklady) jsme vytvořili pro MŠMT projekt, který je integrálně spojen
s aktivitami Nadace sportující mládeže ve prospěch podpory výběru a výchovy sportovních
talentů .
Celá tato mimořádná iniciativa začala už v roce 2003 výměnou názorů a zkušeností se
zástupci samosprávy z celé ČR, kteří se zabývali podporou sportu na úrovni komunální
politiky. Následoval projekt k EU „Pomáhejme začínajícím k úspěchům“ (EYES 2004)
s celorepublikovým záběrem.
Na základě vyhodnocení EYES 2004 začala NSM uzavírat dlouhodobé Dohody o
spolupráci se střešními organizacemi ve sportu.
Celý proces vyvrcholil na přelomu roku 2005 a 2006 analýzou způsobu podpory
přípravy sportovních talentů z úrovně MŠMT. Z ní vyplynul závěr, že celospolečenským
problémem začíná být snižování zájmu dětí o sport, komplexně pojatý nábor a následně výběr
dětí s pohybově-sportovním potenciálem.
Správní rada NSM proto pověřila naši společnost hledáním způsobu iniciace zájmu o
sport ve věku, který je pro výkonnostní sport klíčový. Prvotním výstupem bylo vytvoření
programu Profil Pohybových Předpokladů („3P“), který prošel v roce 2007 ověřováním a po
odborné diskusi byl upraven do podoby projektu Pohyb („1P“) a Pohybové Předpoklady
(„2P“).
Tento obsáhlý Program iniciace zájmu dětí o sport je ve své internetové verzi určen
široké veřejnosti v celé ČR a MaS přispívá k naplnění internetových stránek NSM o
problematiku vztahující se ke zvýšení zájmu o sportovní aktivnost.
Místní (soutěžní) verze „1P“ a „2P“ představují nadstavbu ve formě akcí konaných ve
velkých městech, sloužící k přímému oslovení rodičů a ve prospěch rozšíření členské
základny střešních organizací ve sportu. To vše za významné pomoci studentů VŠ nebo VOŠ.
Rokem 2008se ve spolupráci s NSM uzavřelo období hledání základů činnosti obou
organizací ve prospěch organizovaného sportu dětí a mládež v rámci celé ČR.
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Mládež a sport, o.p.s. je řízena správní radou, na její činnost dohlíží dozorčí rada. Členy
těchto orgánů obecně prospěšné společnosti jsou:
Správní rada: Pavel Zeman – předseda správní rady, Jaroslav Fiala, Petr Červenka
Dozorčí rada: Zdeněk Fritz, Vladimír Sýkora, Jan Kůrka
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Způsob hospodaření MaS v roce 2008

Obdobně jako v předcházejících letech se MaS významným způsobem podílela na
realizaci koncepčních a programových aktivit svého zakladatele. Ukázalo se, že je možné při
realizaci místních verzí projektů „1P“ a „2P“ využít finančních zdrojů obou institucí a
zároveň absorbovat i příspěvek od jiné spolupracující organizace (AXA, a.s.).
Vypsání grantů prostřednictvím NSM a potvrzení smlouvy o podpoře projektových
aktivit finanční skupinou AXA ke konci roku 2008 dává i pro další rok jistotu činnosti pro
MaS. Proto lze vykázanou ztrátu ve výši 37 234,48 Kč považovat za investici, která by se
měla v budoucnu vyplatit.
K jistotě fungování MaS přispívá i výhodný podnájem prostor, nábytku i
kancelářského vybavení v tribuně fotbalového stadionu ve Štruncových sadech. Pro zajištění
provozu poté zbývá nákup drobného spotřebního materiálu.
K samotnému provádění aktivit jsou po dobrých zkušenostech využíváni hlavně
studenti. Pro budoucí rozvoj a pomoc k zajištění provozu obecně prospěšné společnosti se
ukazuje jako perspektivní prohloubení spolupráce jak se studenty, tak globálně s vysokými či
vyššími odbornými školami.
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Rozvaha
Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky 504/2002 Sb.
Účetní jednotka doručí:

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

1 x příslušnému fin. orgánu
Mládež a sport. o.p.s
Štruncovy sady 3
301 32 Plzeň

ROZVAHA k 31.12.2008
V tisících
IČO: 26359090
Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVA

a
A.
III.
III.6
B.
III.
III. 1.
III. 3.

1

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Účty v bankách
Aktiva celkem

Součet A. až B.

PASIVA
A
A.
I.
I. 1.
I.2
I.3
II.
II. 1.
B.
III.1
III.5
III. 9.

2
301
301
301
104
104
7
97

306
306
306
58
58
9
49

405

364

Stav k prvnímu dni
účetního období
3

Stav k poslednímu
dni účetního období
4
393
407
5
401
1
-14
-14
12
7
4
1
405

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Výsledek hospodaření
Účet výsledku hospodaření
Cizí zdroje celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Pasiva celkem
Součet A. až B.

V Plzni 6.3.2009

Stav k poslednímu
dni účetního období

362
399
5
388
6
-37
-37
2
0
1
1
364

Podpis
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Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 1 vyhlášky 504/2002 Sb.
Účetní jednotka doručí:

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

1 x příslušnému fin. orgánu
Mládež a sport. o.p.s
Štruncovy sady 3
301 32 Plzeň
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2008
V tisících
IČO: 26359090
Označení
A.
I.
1.
II.
7.
8.
III.
9.
V.
22.
24.

B.
I.
2.
VI.
27.

C.
D.

Hlavní činnost
Částka

Název ukazatele
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Ostatní náklady celkem
Dary
Jiné ostatní náklady

20
20
221
3
218
108
108
27
25
2

Náklady celkem

376

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)

329
329
10
10

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

339
-37
-37

V Plzni 6.3. 2009

Podpis
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Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2008
I.
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
název: Mládež a sport
sídlo: Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň
právní forma: obecně prospěšná společnost
předmět činnosti: zprostředkování služeb pro výběr a výchovu mladých sportovců
datum vzniku: 17. 9. 2003 založila Nadace sportující mládeže
jmění:
5.000,-(vstupní vklad od Nadace sportující mládeže)
statutární orgán: správní rada
předseda SR: Pavel Zeman
členové: Jaroslav Fiala, Petr Červenka
2. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20%
Mládež a sport nemá žádný obchodní podíl v jiných společnostech.
3. Zaměstnanci a osobní náklady
Martina Lavičková, účetní – dohoda o pracovní činnosti.
4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2008 nebyly poskytnuté žádné půjčky, úvěry členům SR.
II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
1. Způsob ocenění nakupovaných zásob a hmotného majetku:
Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný
majetek.
2. Při ocenění majetku a závazků se postupuje podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a) nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami
b) hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami
c) finanční majetek se oceňuje pořizovacími cenami v době pořízení
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, zvýšená o náklady
s jeho pořízením související.

Mládež a sport, o.p.s. nakoupila v roce 2007 podílové listy AXA CZK Konto
v hodnotě 300.000,--Kč, které vlastní k 31.12.2008. Tyto cenné papíry byly
k 31.12.2008 oceněny reálnou hodnotou na výši 306.230,50 Kč.
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3. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku
U společnosti nebyla v r. 2008 stanovena reprodukční cena.
4. Způsob stanovení opravných položek k majetku:
Opravné položky k majetku se neuplatňovaly.
5. Odpisové metody:
Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný
majetek.
6.

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

III.
Doplňující informace k rozvaze
1. Mládež a sport nenakoupila žádný dlouhodobý hmotný majetek z pořizovací cenou nad
40.000,--Kč.
Finanční pronájem není využíván.
Není evidován žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem.
.
2. V roce 2008 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
3. Hospodářský výsledek společnosti Mládež a sport o.p.s v r. 2008 je -37.234,48Kč.

V Plzni dne 9. 3. 2009

Podpis:

11

ZZPPR
RÁ
ÁV
VA
AA
AU
UD
DIITTO
OR
RA
A

12

ZZÁ
ÁV
VĚĚR
R
Mládež a sport, o.p.s. za pomoci spolupracujících subjektů i osob napomohla v roce
2008 k uzavření etapy rozvoje NSM činnosti na území České republiky. Při těchto aktivitách
získala dostatek zkušeností na to, aby se stala spolehlivým partnerem při akcích, které má
NSM v úmyslu pořádat tradičně.
Výše uvedená spolupráce jí vytváří jistotu vlastní činnosti a do jisté míry i impulzy
k samostatným aktivitám.
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Mládež a sport, o.p.s.
Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň
Tel.: 377221417
e-mail: sportovani@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300
IČO: 263 59 090
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