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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. Zaměřuje se na prezentaci, rozšíření informovanosti a realizaci i
propagaci pohybových a sportovních aktivit nejen mládeže, ale i dětí a jejich zákonných
zástupců.
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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.
V roce 2009 se ve spolupráci s NSM v plné míře projevily dva faktory – dopady
ekonomické recese, resp. krize, a ukončení období mimořádné grantové aktivity NSM v rámci
rozvoje její činnosti do území celé ČR.
Navíc se nepodařilo získat prostředky z grantu vypsaného k MŠMT, kterým by byla
podpořena realizace programu iniciace zájmu dětí o sport prostřednictvím rodičů.
Snahy směřující k naplnění úpravy názvu i statutu Mládež a sport, o.p.s. jsme nakonec
zastavili, protože počátkem září byl do parlamentu předložen návrh změny zákona o obecně
prospěšných společnostech, který jejich působení významně upravoval.
Do budoucna se však i přes ne příliš úspěšný rok otevírá velmi široký prostor
pohybově sportovních aktivit motivačního či preventivního charakteru s důrazem na péči o
zdravý životní styl dětí i jejich rodičů.
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 VÝSTAVA
Stalo se již tradicí, že mázhauz plzeňské radnice patří
v druhé polovině března hlavně sportu mládeže v Plzni.
Sedmý ročník výstavy SPORT 2009 realizovala Mládež a
sport, o.p.s. ve spolupráci se svým zakladatelem Nadací
sportující mládeže. Dalšími subjekty z neziskového prostředí
podílejícícími se na přípravě expozice byl TJ Sokol PlzeňDoubravka a Západočeský badmintonový svaz, který právě slavil 50. výročí zahájení
badmintonových soutěží v ČR.
Výstava navazuje na Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva
a dorostu, což je jedna z nejvýznamnějších sportovně-společenských událostí roku. Od 23.
března do 3. dubna 2009 proto byly v mázhauzu radnice k vidění profily úspěšných mladých
sportovců a také podrobná fotoreportáž z Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok
2008. Nechybělo ani podrobné představení Nadace sportující mládeže a jejích aktivit včetně
projektů Pohybové Předpoklady „2P“ a Pohyb "1P", na nichž se se Mládež a sport, o.p.s.
podílí jako realizátor koncepce NSM směřující k iniciaci zájmu o sport dětí prostřednictvím
rodičů.
Nemalá část výstavy byla věnována představení významných sportovních akcí
konaných v roce 2009 v Plzni. Kromě Mistrovství světa v hokejbalu šlo zejména o akce
zařazené do prestižního programu TOP Junior Sport Plzeň. Mezi ně patří pětice turnajů a
soutěží se špičkovou zahraniční účastí a minimálně dvoudenním trváním (Evropský pohár
mládeže gen. Pattona v moderním trojboji, Meeting of the Shooting Hopes ve sportovní
střelbě, Ex Plzeň Wilson Cup v tenisu, Memoriál Stanislava Štrunce ve fotbalu a Mezinárodní
pohár v karate dětí, mládeže a seniorů - Euro Grand Prix, Central European League).
Velkému zájmu hlavně ze strany školáků se těšila vědomostní soutěž. Pěti
vylosovaným stačilo něco vědomostí, pozorné zhlédnutí obsahu výstavy a potřebný kousek
štěstí a domů si mohli odnést např. sportovní tričko, badmintonovou raketu nebo některou z
dalších cen.
V části výstavy připravované ve spolupráci se Západočeským badmintonovým svazem
byla představena historie badmintonu včetně jeho vývoje v Čechách s důrazem na západní
Čechy, pravidla badmintonu, staré i moderní vybavení pro badminton, trofeje a poháry,
přehled úspěchů západočeských badmintonistů, představení sportovních tříd badmintonu na
25. ZŠ v Plzni i současnost českého a západočeského badmintonu.

Mládež a sport, o.p.s.

3

V rámci výstavy se uskutečnila také autogramiáda a beseda s Petrem Koukalem,
mistrem České republiky v badmintonu a účastníkem olympijských her v Pekingu.
Partnery akce byla televize R1ZAK a Nadace 700 let města Plzně.

 TVORBA PREZENTAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO NSM
MaS v roce 2009 pokračovala v úzké spolupráci
s NSM zejména v aktivitách, které přesahují rámec činnosti
nadace. Vedle výstavy SPORT 2009 se jednalo především o
tvorbu prezentačních materiálů NSM určených pro širokou
veřejnost a o prezentaci jejích projektů vůbec.
Při účasti nejlepšího českého badmintonisty Petra Koukala na výstavě došlo k dohodě
o další spolupráci – vytvoření pohlednic s jeho fotografií určených především jako drobná
motivační pozornost pro dětské účastníky akcí pořádaných či podporovaných NSM. Kromě
loga NSM je na nich i logo kandidatury města Plzně na Evropské hlavní město kultury roku
2015.
MaS

na

objednávku

NSM

realizovala

také

představení projektu Pohybové Předpoklady „2P“ na
Republikovém srazu regionálních a krajských cvičitelů
ČASPV, který se ve dnech 9. - 11. října 2009 konal ve
Žďáru nad Sázavou. Cvičitelé ze všech koutů republiky měli
možnost seznámit se podrobně s projektem „2P“ a to včetně
praktických ukázek testování.
Navázali jsme také na loňskou spolupráci s
Krajským úřadem Jihomoravského kraje. při výstavě Sport
Life v Brně, kterou jsme v roce 2009 ještě podstatně
prohloubili. Kromě prezentačních materiálů vytvořených
pro tuto příležitost MaS s využitím služeb studentů zajistila
realizaci projektů Pohyb „1P“ a Pohybové Předpoklady
„2P“ jako součásti programu veletrhu. K dispozici byl software s možností si na místě zjistit
předpokládanou výšku v dospělosti u vlastního dítěte. Nechyběly ani informační materiály
s doporučeními k pravidelnému sportování ve vazbě na nabídku dalších sportovních
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organizací, které se prostřednictvím stánku Jihomoravského kraje na brněnském výstavišti
také prezentovaly.
Další společnou aktivitou s NSM bylo zajištění grafického návrhu a výroby triček
určených pro oceněné sportovce při Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích
žactva a dorostu.

 PROJEKT INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM
RODIČŮ

V předcházejících létech tvořené a ověřované projekty
Pohyb („1P“) a Pohybové Předpoklady („2P“) se postupně
začaly spojovat vnitřní vazbou na ucelený systém iniciace
zájmu dětí o sport prostřednictvím rodičů. Učitelé, cvičitelé,
studenti a případně trenéři jsou chápáni jako realizátoři či
přispěvatelé k této aktivitě nikoliv jako ti, kteří jsou odpovědni, hlavně učitelé, za pohybové či
sportovní schopnosti a dovednosti. Vycházíme z přesvědčení, že rozhodujícím faktorem ve
výchově dětí jsou rodiče a těm bychom měli vedle povinné školní výuky dávat informace a
rady.
Z tohoto důvodu také obecně prospěšná společnost vyvinula značné úsilí proto, aby
připravila prezentaci „2P“ cvičitelům mladšího žactva na republikovém srazu ČASPV ve
Žďáru nad Sázavou.
Aktivně též zareagovala na zájem Jihomoravského kraje o prezentaci obou projektů
v místní verzi na výstavě Sport Life v Brně. Přístup krajského úřadu byl natolik vstřícný, že
umožnil nejen prezentaci působení NSM v rámci krajského města i celé ČR, ale ve svém
stánku vytvořil prostor pro vyjádření podpory kandidatuře města Plzně na Evropské hlavní
město kultury 2015.
Je jen škoda, že naši aktivitu nepodpořilo ministerstvo školství, protože se jedná
z odborného hlediska o sofistikovaný projekt, na který mohou navazovat další testy specifické
pro určitý sport nebo snahy oživit bývalý Odznak zdatnosti (Odznak Všestrannosti
Olympijských Vítězů).
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Členy orgánů obecně prospěšné společnosti schvaluje správní rada NSM stejně tak,
jako nasměrování její činnosti.
Rok 2009 brala správní rada jako rok přechodný, kdy končilo druhé volební období
většině členů těchto rad.
V souvislosti s návrhem změny zákona souhlasil zřizovatel s přechodným obdobím ke
zvolení nových členů za dohledu na činnost obecně prospěšné společnosti prostřednictvím
členů správní rady NSM a daňové poradkyně s podmínkou, že nová SR i DR MaS bude
zvolena nejpozději začátkem roku 2010.
Po formální stránce (zápis u Rejstříkového soudu) zůstalo složení obou orgánů beze
změn ve složení:
Správní rada: Pavel Zeman – předseda správní rady, Jaroslav Fiala, Petr Červenka
Dozorčí rada: Zdeněk Fritz, Vladimír Sýkora, Jan Kůrka
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Hospodaření MaS v roce 2009

Přechodný stav ve fungování obecně prospěšné společnosti se projevil i v hospodaření.
Vzhledem k nižšímu množství, nekomplikovanosti aktivit a přímému dohledu daňové
poradkyně zřizovatele bylo odsouhlaseno, že za rok 2009 nebude prováděn audit. Tím byla
ušetřena částka 10 000,-Kč + DPH.
Zároveň bylo zřizovatelem stanoveno, že rezervní fond MaS nesmí být snížen pod
hranici 300 000,-Kč, což bylo splněno.
Přesto byla vykázána účetní ztráta ve výši 41 687,50 Kč. Ta byla způsobena
především tím, že i po přerušení podpory od sponzora NSM (AXA, a.s.) měl zájem zřizovatel
na prezentaci aktivit směřujících k iniciaci zájmu dětí o sport prostřednictvím rodičů („1P“,
„2P“).
MaS z tohoto důvodu přispěla hlavně na akci Sport Life v Brně, kde zároveň
propagovala kandidaturu města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015.
Do položek směřujících ke ztrátě je třeba připočíst též náklady na provoz, kdy MaS do
konce roku 2009 nevlastnila žádný hmotný majetek a v rámci pronájmu hradila kancelářské
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prostory i nezbytné přístrojové vybavení. Účetní ztráta je navíc zkreslena o aktiva hrazená až
v roce 2010 (7 000,-Kč).
Celkově lze tedy hodnotit rok 2009 za sice účetně mírně ztrátový, ale nijak
nenarušující možnost úspěšné činnosti v roce 2010.
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Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2009
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 do 31.5.2009.
Dále Mládež a sport nemá žádné zaměstnance.
4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2009 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
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. V roce 2009 byla část podílových listů 14 304 kusů
v hodnotě 14 531,- Kč prodána. Cenné papíry AXA byly k 31.12.2009 oceněny
reálnou hodnotou na výši 301 456,80 Kč.

3. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku
U společnosti nebyla v r. 2009 stanovena reprodukční cena.
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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 2009 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
3. Hospodářský výsledek společnosti Mládež a sport o.p.s v r. 2009 je -41 687,50Kč.

V Plzni dne 15. 3. 2010

Podpis:
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Rok 2009 byl poznamenán snahou po změně, nejasnostmi kolem znění a schválení
návrhu novely zákona a významnými otřesy světové ekonomiky. Mládež a sport o.p.s. se
vnější vlivy dotkly, neznamenaly však výrazně negativní dopady ohrožující její činnost.
Věříme, že rok 2010 přinese vyjasnění a uklidnění vnějších projevů a tím i možnost
rozvoje činnosti MaS.

Nadace sportující mládeže

Hlásíme se ke kandidatuře

Veletrh SPORT Life, 5. – 8. 11. 2009

V prezentaci promítané na veletrhu SPORT Life jsme podpořili kandidaturu Plzně na
Evropské hlavní město kultury 2015.
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Mládež a sport, o.p.s.
Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň
Tel.: 377 221 417
e-mail: sportovani@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300
IČO: 263 59 090
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