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PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE 

 

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 zaregistrované Úřadem průmyslového vlastnictví. 

Zaměřuje se na podporu zdravého životního stylu spojeného s pohybovými 

(sportovními) aktivitami, jejich prezentací a osvětou. 

Sport vnímá nejen jako péči o kulturu těla, ale i jako prevenci vůči omezování 

fyzických aktivit, rozvoj pohybové gramotnosti člověka a přímých sociálních kontaktů  

omezených vlivem technických výdobytků lidstva. 

Mládež a sport, o.p.s. svou činností navazuje a doplňuje působení Nadace sportující 

mládeže (zakladatele MaS) v celostátním rozsahu i v soustředěné pozornosti na velká 

(krajská) města, přičemž vzhledem ke svému sídlu zůstává Plzeň epicentrem činnosti.  

   

FFFOOORRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   FFFUUUNNNGGGOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÉÉÉ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII 

 

 Výroční zpráva z roku 2009 konstatovala pro rok 2010 nutnost obměn ve složení 

správní i dozorčí rady (konec funkčního období) a potřebu reagovat na avizované změny 

zákona o obecně prospěšných společnostech patřičným uzpůsobením zakládací listiny a 

statutu o.p.s. V konečné fázi zakladatel doporučil vyřešení úprav až poté, co proběhne změna 

statutu nadace vyvolaná taktéž novelizací zákona o nadacích. 

 Do legislativních změn se navíc koncem roku 2010 začaly promítat turbulence v rámci 

Sazky, a.s. a evidentní snahy státu o podporu především sportovních svazů, které odpovídají 

za státní reprezentaci ve sportu. 

 Proto v roce 2010 došlo ke změně v obsazení správní a dozorčí rady společnosti, která 

pracuje od června v tomto složení: 

  

Správní rada:  

Pavel Zeman – předseda správní rady (do 18. 6. 2010) - Jana Veselá – předseda správní rady 

(od 18. 6. 2010) 

Jaroslav Fiala (do 18. 6. 2010) - Jiří Michalík (od 18. 6. 2010) 
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Petr Červenka  

Dozorčí rada:  

Zdeněk Fritz (do 18. 6. 2010) - František Kumst (od 18. 6. 2010) 

Vladimír Sýkora (do 18. 6. 2010) – Libuše Tafatová (od 18. 6. 2010) 

Jan Kůrka (do 18. 6. 2010) – Václav Kůda (od 18. 6. 2010) 

 

 Ke konci roku byla po opakovaných dohadech odsouhlasena změna názvu na Pohyb a 

zdraví, o.p.s. s tím, že do 30. 6. 2011 budou formálně doladěny obsahové i právní náležitosti 

zakládací listiny a statutu společnosti. 

 
PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTÍÍÍ   AAA   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTT   MMMLLLÁÁÁDDDEEEŽŽŽ   AAA   SSSPPPOOORRRTTT,,,   OOO...PPP...SSS...      

VVV   RRROOOCCCEEE   222000111000 

 
� SPOLUPRÁCE S NADACÍ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE 

 

Roky tvarovaná spolupráce mezi oběma institucemi 

pokračovala v roce 2010 na jedné straně prostřednictvím 

následně popsaných aktivit a na druhé straně prošla revizí a 

obsahovými a poté i formálními úpravami. 

Přizpůsobování obou institucí novým zákonným poměrům 

poněkud utlumilo činnost obecně prospěšné společnosti. Zároveň však si obě instituce 

nastavily směry působení tak, aby se nepřekrývaly, ale doplňovaly se. 

 Už samotný odsouhlasený nový název Pohyb a zdraví v sobě zahrnuje snahu o širší 

záběr působení obecně prospěšné společnosti. Správní rady se navíc shodly na tom, že je třeba 

posílit prezentaci aktivit jak nadace, tak obecně prospěšné společnosti.  

 Obě organizace vidí jednotu v rozvoji těla i ducha, proto považují sport za projev a 

součást kultury. 

 K tomu se bude Pohyb a zdraví, o.p.s. snažit přispět v oblasti vlivu pohybových aktivit 

na zdraví.  

U mladých, aktivních sportovců se jedná též o podporu vzdělávání a prevence 

negativních dopadů jednostranného zatěžování a včasného zabezpečení pro případ přerušení 

nebo dokonce ukončení aktivní sportovní kariéry. 
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� VÝSTAVA 

 
Již poosmé realizovala Mládež a sport, o.p.s. v mázhauzu 

radnice v Plzni výstavu SPORT. Tradiční výstava 

organicky propojující kulturu a sport se uskutečnila  

od 22. března do 2. dubna. Jednalo se o jedinou výstavu 

ryze sportovního zaměření, která se zde v roce 2010 

uskutečnila. I tentokrát jsme při přípravě akce 

spolupracovali s Nadací sportující mládeže. Dalšími subjekty z neziskového prostředí, které 

se na přípravě expozice podílely, byl hokejový klub HC Plzeň 1929 a hokejbalisté z HBC 

Škoda Plzeň.  

Výstava termínově navazovala na Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v 

kategoriích žactva a dorostu, což je jedna z nejvýznamnějších sportovně-společenských 

událostí roku. Část výstavy byla proto věnována podrobným profilům sportovních nadějí 

nominovaných v anketě o nejlepší sportovce města Plzně roku 2009 v kategoriích žactva a 

dorostu. K vidění byly i fotografie ze slavnostního vyhlášení ankety, které proběhlo 11. 

března v obřadní síni plzeňské radnice. 

 Další část byla věnována představení Nadace sportující mládeže a jejích aktivit včetně 

projektů Pohybové Předpoklady „2P“ a Pohyb "1P", na nichž se Mládež a sport, o.p.s. podílí 

jako realizátor koncepce NSM směřující k iniciaci zájmu o sport dětí prostřednictvím rodičů. 

Dva panely patřily projektům TOP Junior Sport Plzeň (prestižní  soutěže se zahraniční účastí 

a minimálně dvoudenním trváním). Ve spolupráci s Českým klubem fair play jsme připravili 

panel věnovaný zajisté aktuální problematice fair-play ve sportu.  

Jak bylo uvedeno výše, patřila jako každoročně poslední část expozice představení 

tradičních a úspěšných plzeňských sportovních odvětví reprezentujících v rámci krajského 

města ve svém oboru absolutní špičku. V hokejové sekci byly připraveny informace z historie 

klubu HC Plzeň 1929 i jeho současného fungování. Důraz byl kladen zejména na představení 

způsobu práce s mládeží, nechyběly ani profily nejslavnějších odchovanců v čele se 

současným kapitánem a generálním manažerem Martinem Strakou.  

Že má hokejbal v Plzni celou řadu příznivců ukázalo mistrovství světa v roce 2009, 

které metropole západních Čech hostila. Fanoušci tohoto sportu mohli na výstavě vidět profil 

nejúspěšnějšího hokejbalového klubu na Plzeňsku, který v roce 2010 slavil 20 let od svého 
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vzniku. I přes krátkou historii se HBC Plzeň může pochlubit řadou úspěchů, jejichž přehled 

v mázhauzu také nemohl chybět. 

V rámci doprovodného programu výstavy proběhla autogramiáda, na které rozdávali 

podpisy hokejisté Pavel Francouz a Václav Benák spolu s hokejbalisty Ondřejem Kejřem a 

Petrem Šulanem. 

Partnery výstavy SPORT 2010 byla  televize R1 ZAK, Elfetex, Nadace 700 let města 

Plzně, Ford Hornát - autorizovaný dealer společnosti FORD a Auto Hornát – prodejce vozidel 

značky Renault. 

 

 
� PROJEKT „V HLAVNÍ ROLI POMOC“ 

 

V průběhu první poloviny roku byla Nadace sportující 

mládeže oslovena s nabídkou participace na projektu  

„V hlavní roli pomoc“, který připravovala televize Z1. Mělo 

se jednat o sérii patnáctiminutových dokumentů o činnosti 

vybraných nadací, lidech v nadaci, její činnosti a 

realizovaných projektech. Celá série o přibližně dvaceti dílech pak měla být odvysílána 

v průběhu roku 2011 na televizi Z1. Projekt finančně zaštiťovala společnost J&T Banka, a. s. 

 Mládež a sport, o.p.s. byla Nadací sportující mládeže pověřena přípravou scénáře a 

spoluprací při realizaci natáčení. To proběhlo 25. a 26. 10. 2010 v několika lokalitách v Plzni. 

Kromě představení činnosti NSM proběhla pro potřeby natáčení na 25. ZŠ v Plzni simulace 

soutěžní (místní) verze projektů Pohyb „1P“ a Pohybové Předpoklady „2P“.  

Vedle členů správní rady nadace se v dokumentu představili také zástupci 

podporovaných sportovních subjektů, v minulosti podporovaní úspěšní sportovci (např. 

sportovní střelkyně Lenka Marušková) a jejich rodiče. V pořadu vystoupila i řada plzeňských 

sportovních osobností jako házenkář Martin Šetlík, hokejista Martin Straka nebo fotbalista 

Pavel Horváth.   
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� PROJEKT INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM 

RODIČŮ 

Projekt iniciace zájmu dětí o sport prostřednictvím rodičů 

naráží při své realizaci na neurovnané poměry ve školském i 

sportovním prostředí a na nedostatek finančních prostředků. 

Samotný výběr věkových skupin („1P“ – 5 let, „2P“ – 9 let) 

i záměr poskytnutí konkrétních informací a rad přímo 

rodičům je stále považován za vhodný a přínosný. Zvláště 

pak, když na vstupní zjištění a rady navazuje pro starší děti (10-15 let) pohybový program 

Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů. 

V roce 2010 se nám podařilo udržet spolupráci s Jihomoravským krajem a soutěžní 

(místní) verzi jsme realizovali opět u příležitosti veletrhu Sport Life na brněnském výstavišti. 

Zároveň jsme tuto příležitost využili k prezentaci vlastní činnosti města Plzně, především 

podpory titulu Plzně hlavního města kultury v r. 2015.   

 

� DALŠÍ AKCE REALIZOVANÉ K PODPOŘE ČINNOSTI  
  

V souvislosti s angažovaností Českého olympijského výboru 

v oblasti Fair-play jsme se snažili ve vazbě na záměry 

Nadace sportující mládeže pomoci při prosazování i těchto 

záměrů. Jaký však bude konečný efekt a zda bude možné 

oceňovat ve větší míře rytířské činy ve sportu především na 

území města Plzně, ukáže čas. 

Obdobný dopad v budoucnosti věříme, že vyvolá i společný 

projekt  zesílení vlivu sportovního prostředí na komunální 

politiku krajských měst s důrazem na mládež. V rámci tohoto 

projektu jsme oslovili všechna krajská města prostřednictvím 

tezí do volebních programů všech politických stran a hnutí, 

které měly potenciál k účasti na samosprávném řízení, tedy vstoupily svými kandidáty do 

místních voleb. 

Specifický postup jsme zvolili v Plzni, kde je budoucí vývoj a přístup obvodních, 

městských a částečně i krajských samosprávných orgánů ovlivněn úspěchem kandidatury 

Plzně v boji o titul Evropské hlavní město kultury v r. 2015.  
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FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 

Hospodaření MaS v roce 2010 

  

Obecně vedle zákonných změn vytvářelo určitou nejistotu napětí ve sportovním 

prostředí dané nedostatkem finančních prostředků, ale i nejasnostmi ve směru toku peněz. 

 Z hlediska hospodaření MaS probíhal rok 2010 v obdobném duchu jako rok 2009. 

Navíc bylo zřejmé, že bude nutné počítat s vyššími náklady v reakci na právní úpravy. Proto i 

pro rok 2010 rozhodla SR, že nebude investovat do nepovinného auditu a jedině v případě 

vstupu do projektu, kde bude třeba auditu, bude vytvořena jeho mimořádná podoba. 

 Přes všechny komplikace se podařilo naplnit požadavek nesnížení rezervního fondu 

MaS pod hranici 300 000,- Kč, i když byla vykázána účetní ztráta ve výši 11 968,04 Kč. 

 Jediným přímým darem byl příspěvek Nadace 700 let města Plzně na výstavu ve výši 

5 000 Kč. 

 Analýza účetních ztrát obou účetních roků (2009, 2010) nás dovedla k závěru, že 

příčiny je nutné hledat v:  

 

- sníženém množství aktivit a tím i nižším obratu 

- malém zisku z rezervních prostředků 

- nedostatečných sponzorských prostředcích 

 

 Věříme, že společným postupem s NSM a rozšířením činnosti je možné posílit 

hodnotu i možnosti instituce, protože nemá žádné majetkové ani jiné závazky a není pevně 

fixovaná na nejisté dotace.  
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Příloha k účetní závěrce 
sestavené k 31. 12. 2010 

 

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 (do 18. 6. 2010)  
       Jana Veselá (od 18. 6. 2010) 
                           členové:    Jaroslav Fiala (do 18. 6. 2010) 
     Jiří Michalík (od 18. 6. 2010) 

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. 
Mládež a sport nemá žádné zaměstnance. 
 

4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2010 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 31.12.2010 oceněny 
reálnou hodnotou na výši 306149,50 Kč. K 31.12.2010 činil počet podílů 281 000 
kusů. 
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3. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku 
U společnosti nebyla v r. 2010 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 2010 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 
 
3. Hospodářský výsledek společnosti Mládež a sport o.p.s v r. 2010 je -11.968,04 Kč. 

 
 
 
 
 
V Plzni dne 01. 02. 2011                                        Podpis: Jana Veselá           
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR 

 
V roce 2010 se rozhodlo, že Plzeň bude Evropským hlavním městem kultury  

v roce 2015 (EHMK 2015 Plzeň). Podpora, kterou jsme tomuto záměru v minulosti 

vyjadřovali tak došla naplnění. Těší nás to a Plzni blahopřejeme.  

Zároveň bychom byli rádi, kdyby se sport a pohybové aktivity vůbec, staly nedílnou 

součástí realizace celého projektu. Rozhodně by si to zasloužily ve větší míře, než jak tomu 

bylo v projektu „Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město 

kultury 2015“.  

Sport vnímáme jako přirozenou součást kultury a ve spolupráci s Nadací sportující 

mládeže jsme připraveni se na jeho začlenění do aktivit spojených s naplňováním záměrů 

spojených s EHMK 2015 Plzeň podílet. 
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT 

 
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 

 
 


