2018
Výroční zpráva

Nadace sportující mládeže

1. Obsah
1. Obsah
2. Úvodní slovo předsedy Správní rady
3. Poslání a zaměření činnosti
4. Správní a dozorčí rada, odborné komise NSM
5. Z činnosti NSM v roce 2018
6. Způsoby podpory sportovních aktivit dětí a mládeže
6.1. Ocenění a podpora úspěšným jednotlivcům a klubům v Plzni
6.1.1. Grant Talent Plzeň
6.1.2. TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP)
6.1.3. Memoriál Josefa Žaloudka
6.1.4. Sportovec Plzně
6.1.5. Výstava Sportovec Plzně
6.1.6. Propojení sportu a vzdělání, prezentace úspěchů sportovních nadějí
6.1.7. Souhrn příspěvků třetím osobám
6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport v Plzni
6.2.1. Pohyb 1P
6.2.2. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ)
6.2.3. Festival Sportu (FS)
6.3. Forma kontrol, zhodnocení úrovně a významu nadačními příspěvky podpořených akcí
7. Zpráva o hospodaření NSM
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dary
7.2. Hodnocení hospodaření NSM
7.2.1. Náklady na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM
7.2.2. Péče o nadační jistinu
7.2.4. Způsob poskytování nadačních příspěvků a přehled o vlastním majetku a závazcích
8. Zpráva nezávislého auditora, audit účetní závěrky a její příloha
9. Partneři, dárci, spolupracující osoby
10. Kontakt

Pozn.: Částky v tabulkách č. 2 – 10 jsou udávány v Kč.

2

2. Úvodní slovo předsedy Správní rady
25 let trvání Nadace sportující mládeže (NSM) – to už je punc toho, že instituce má svoji
tradici, svým působením ověřenou oprávněnost existence na dalších nejméně 25 let při kontinuálním
vývoji společnosti.
Z vnějšího pohledu možná odvážné tvrzení, z mého čtvrt století trvajícího fungování je však
podloženo kreativní, smysluplnou koncepcí činnosti, která reaguje na stávající stav pohybových aktivit
a sportu především dětí a mládeže.
NSM od svého vzniku nemá ambice se podílet na trenérsko-metodickém vedení mladých
sportovců vrcholící soutěžním porovnáváním výkonnosti v jednotlivých sportech. Uskutečňuje však
aktivity, které mají teoretické zdůvodnění a praktickou realizovatelnost spočívající v účinné podpoře
těch, kteří se sportu intenzivně věnují, i těch, pro které by měl být sport prostředkem k celkové
zdatnosti, aktivní rekreaci, psychickému uvolnění a sociálnímu začlenění.
Dovolím si říci, že máme dostatek ověřených zkušeností k jejich přenosu, aplikovatelnosti, do
dalších míst České republiky. Ve spolupráci, za přispění správních orgánů a akademické obce mohou
být zjištěné skutečnosti přínosem i pro státní orgány, ministerstva, která se svou odpovědností podílejí
na zajištění pohybové dostatečnosti obyvatelstva ČR se všemi jejími pozitivními dopady.
Za to vše patří poděkování zvláště těm, kteří nad rámec formálních povinností členů správních
a poradních orgánů přispěli k rozvoji činnosti a působení Nadace sportující mládeže především na
mladou generaci.
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3. Poslání a zaměření činnosti
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 sportu.
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.

4. Správní a dozorčí rada, odborné komise NSM
Správní rada
František Berka (předseda správní rady)
Petr Chvojka (místopředseda správní rady - den vzniku funkce: 24. 1. 2018)
Ladislav Čepička
Zbyněk Holý
Roman Jurečko
Miroslav Knotek
Lukáš Lintimer
Jiří Michalík (den zániku členství: 1. 1. 2018)
Oldřich Rozšafný
Ervín Schulz
Přemysl Švarc (den vzniku členství 18. 1. 2019)
Pavel Zeman
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Dozorčí rada
Jan Lego od 24. 1. 2018 (předseda dozorčí rady – den vzniku funkce: 28. 5. 2018)
Hana Rašková
Jan Šmrha
Odborné komise
Tabulka č. 1 – Složení odborných komisí
Odborná komise NSM
Talent Plzeň

Členové komise
František Puchmertl, Milada Nováková, Václav Kůda,
Lukáš Lintimer, Vlastimil Libeš

TOP Junior Sport Plzeň

Pavel Zeman, Petr Baroch, Vlastimil Libeš

Sportovec Plzně

Ivo Roubal, Jiří Michalík, Václav Kůda, Vlastimil Libeš,
Lukáš Linitimer, Ervín Schulz

Hospodaření NSM

František Berka, Přemysl Švarc, externí konzultant: Martin
Folprecht, Lukáš Kotrba

Legislativně-právní

František Berka, Zbyněk Holý

Prezentace a propagace NSM

František Berka, Vlastimil Libeš, Kateřina Emmons, Ervín
Schulz

Klub přátel NSM

Ladislav Čepička, Alena Držalová, zástupci
spolupracujících školských a komerčních subjektů

5. Z činnosti NSM v roce 2018
Po vstupním překlenutí upravené formy spolupráce se zakladatelem NSM (město Plzeň) se
v roce 2018 konala čtyři jednání Správní rady Nadace sportující mládeže.
Obsahově došlo v souladu s působením Odboru sportu města Plzně k úpravě. NSM upustila od
podpory mládežnického sportu prostřednictvím grantu Soutěž a Systém. Oproti tomu prohloubila, a
hlavně zkvalitnila, prezentaci mladých sportovců akcí Sportovec Plzně a na to navazujícími
iniciativami.
Programově jsme se více soustředili na spolupráci se školským systémem (hlavně mateřské
školy a vysoká škola – Západočeská univerzita, ZČU) s významným dopadem na relativně oddělené,
ale vnitřně provázané akce Pohyb 1P (1P), Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) a Festival Sportu
(FS).
V realizaci těchto tří akcí vidíme významný potenciál k ovlivnění školského systému nejen
v oblasti rozvoje pohybových aktivit dětí předškolního věku, ale i jako možný příspěvek k hledání
talentového potenciálu v podstatě ve všech oblastech lidských činností. Abychom přispěli k rozvoji
talentu i v jiných oblastech lidských aktivit, k povzbuzujícímu pocitu úspěchu a vnitřního uspokojení
z činnosti, která baví a přináší radost.
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Nadace sportující mládeže má v tomto smyslu mimořádné postavení i možnosti
filantropického charakteru. Její působení spočívá ve vypisování účelných grantů i v realizaci vlastních,
unikátních projektů.
V roce 2018 NSM při příležitosti oslav 25 let činnosti uspořádala několik výstav, na kterých
vedle prezentace sportovních nadějí představila svoji činnost.
Největší z nich byla výstava „25 let pomáháme sportovním nadějím“, která se uskutečnila
v průběhu srpna ve Smetanových sadech v Plzni.
S mimořádně bohatou činností nadace se mohli seznámit také návštěvníci expozice Talent
v Techmanii v průběhu prázdnin. Během podzimu jsme uspořádali také výstavy v prostorách bazénů
na Slovanech a na Lochotíně a také v prostorách úřadu městského obvodu Plzeň 2.
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6. Způsoby podpory sportovních aktivit dětí a mládeže
6.1. Ocenění a podpora úspěšným jednotlivcům a klubům v Plzni
6.1.1. Grant Talent Plzeň
Grant TALENT Plzeň vychází z postupného členění způsobu podpory výběru a výchovy
sportovních talentů v Plzni, který se vytvářel v létech 1993 – 1999. Poté se tato forma podpory
mladých a úspěšných sportovců stala součástí komplexního Příspěvku ke koncepci sportu v městě
Plzni.
Grant Talent Plzeň je určen pro jednotlivce a sportovní kolektivy z Plzně. Vedle dosažených
sportovních výsledků a dalších požadavků grantu je pro sportovce podmínkou, aby měli trvalé bydliště
na území města Plzně a nebo musí reprezentovat plzeňský sportovní subjekt. V případě právnických
osob musí mít sídlo na území města.
Statisticky je dokázáno, že největší finanční zátěž v období sportovních začátků nesou rodiče.
Ať již se jedná o nákup sportovního vybavení a potřeby spojené s péčí o sportovní růst jednotlivce
nebo další náklady. Prioritu má proto v rámci grantu podpora individuální. Úspěšní žadatelé jsou v
tomto případě uspokojováni s využitím prostředků od města Plzně.
Zařazení do programu podpory z grantu Talent Plzeň by pro sportovce zároveň mělo sloužit
jako sbírání zkušeností pro jednání a komunikaci se sponzory, médii atd.
Důraz je kladen také na propojení sportu a vzdělání. Vedle sportovních výsledků se proto při
vyhodnocování žádostí přihlíží i ke školnímu prospěchu. Sportovci, kteří prospěli s vyznamenáním na
posledním vysvědčení a tuto skutečnost doloží, mohou k obdrženému příspěvku získat prospěchový
bonus.

Tabulka č. 2 – Grant Talent Plzeň
Jméno/subjekt
Martin Kočandrle
Štěpán Zuna
Denisa Řáhová
Karolína Voříšková
Veronika Voříšková
Jiřina Zajíčková
Filip Jireš
Marek Vrba
Marko Spivak
Jan Louda
Jan Viktora
Bára Šenfeldová
Jakub Sochor
Veronika Kubecová
Veronika Píclová
Jakub Karlach
Vojtěch Vrba
Marek Páník
Filip Ličman

Odsouhlasená výše nadačního
příspěvku
6000
4000
14000
3500
4000
4500
10000
5000
5000
16000
7000
2000
5000
4500
7000
5000
3000
4000
8000

Proplacená výše nadačního
příspěvku
6000
4000
14000
3500
4000
4500
10000
5000
5000
16000
7000
2000
5000
4500
7000
5000
3000
4000
8000
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Tereza Schejbalová
Barbara Píchalová
Linda Hettlerová
Linda Suchá
Anna Suráková
Jan Štefela
Jakub Forejt
Michal Forejt
Lukáš Větrovský
Kateřina Skypalová
Linda Lukešová
Petr Procházka
Viktorie Johánková
Kristýna Štemberová
Tereza Polcarová
Ondřej Gemov
Veronika Tondrová
Izabela Zekuciová
David Šebesta
Tomáš Chocholatý
Robert Borovanský
Michael Šperl
Michaela Vodičková
Nikol Žůrková
Lucie Šebestová
Petra Hauerová
Jan Hlaváč
Matěj Sladký
Tomáš Filip
Alena Hampejsová
Šimon Korčák
Kristýna Nováková
Pavlína Soukupová
Anna Šrailová
Markéta Tužilová
Natálie Vacková
Sára Klapáčová
Václav Čermák
Petr Hajšman
Jan Foltýn
Jakub Horák
Dominik Suchý
Karolína Nevařilová
Lucie Dolívková
Lucie Duchková
Jakub Hofman
Dominik Bystřický
Jan Hašek
Ondřej Hasman
Martin Simet
Markéta Vojtěchová
Mikuláš Kubík
Anděla Kubíková
Miloš Pavel
Lukáš Richtr

8000
10000
8000
14000
7000
8000
15000
12000
8000
15000
3500
7000
2000
14000
9000
9000
8000
8000
9000
7500
5000
5000
5000
4000
5000
5000
4000
3500
2000
2000
2000
3000
5000
2000
3000
2000
2000
5000
3000
2000
2000
2000
2500
4000
4000
4000
4000
15000
8500
7000
7000
6000
4000
6000
5000

8000
10000
8000
14000
7000
8000
15000
11732
8000
15000
3500
7000
2000
14000
9000
9000
8000
8000
9000
7500
5000
5000
5000
4000
5000
5000
4000
3500
2000
2000
2000
3000
5000
2000
3000
2000
2000
5000
3000
2000
2000
2000
2500
4000
4000
4000
4000
15000
8500
7000
7000
6000
3989
6000
5000
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Denisa Brunátová
Kryštof Ruža
Adéla Janoušková
Alexandra Svobodová
Martina Novoveská
Simona Spěšná
Štěpán Krula
Nikol Soustružníková
Pavlína Vargová
Tereza Burlová
Veronika Churavá
Barbora Stupková
Barbora Jedličková
Zuzana Piknerová
Jakub Šmíd
Adéla Šmídová
TJ Plzeň-Litice (PH)
USK Slavia Plzeň
TALENT Plzeň při Bolevecké
základní škole
TJ Prazdroj Plzeň – oddíl
rychlostní kanoistiky
Klub biatlonu Plzeň-Litice
DHC Plzeň

4000
5000
5000
8000
2000
13000
5000
8000
15000
2500
2000
4000
2000
2500
2000
3000
10000
5000
20000

4000
5000
5000
8000
2000
13000
5000
8000
15000
2500
2000
4000
2000
2500
2000
3000
10000
5000
20000

12000

12000

5000
5000
15000
15000
600 000
599 721
Celkem
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.

6.1.2. TOP Junior Sport Plzeň
Do programu TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) jsou zařazovány špičkové sportovní akce
pro mládeže splňující vypsaná kriteria. Mezi ně patří např. stabilní, každoroční pořádání na území
města Plzně, mezinárodní účast a vícedenní charakter trvání akce. V roce 2018 podmínky splnilo a
podporu obdrželo šest akcí.
NSM svým garantovaným každoročním příspěvkem výrazně přispěla k zajištění tradice
pokračování a zlepšování kvality turnajů zařazených do TOP Junior Sport Plzeň.
Součástí vyhlášení Sportovce Plzně je také výběr nejlepší akce TOP JSP. Správní rada
NSM tímto způsobem oceňuje pořadatele za jejich úsilí při pořádání těchto akcí, které patří mezi
organizačně náročnější. Nejlepší akcí TOP JSP byl za rok 2017 vybrán Memoriál Stanislava Štrunce
ve fotbale, jehož pořadatelem je VIKTORIA PLZEŇ.
Pořádání významných sportovních akcí zároveň do Plzně přivádí i nemalý počet
návštěvníků z dalších míst ČR i zahraničí a má tak i nezanedbatelnou ekonomickou a
marketingovou hodnotu pro město Plzeň.
Potvrzením správnosti záměru NSM je i to, jakou důležitost akcím obdobného charakteru
přikládá na celostátní úrovni Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
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Tabulka č. 3 – TOP Junior Sport Plzeň
Příjemce nadačního
příspěvku

Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku

Proplacená výše
nadačního příspěvku

65 000

65 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Club karate Plzeň z.s.

80 000

80 000

TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

65 000

65 000

450 000

450 000

Akce
Memoriál M. Šafra
(8. ročník)

TALENT PLZEŇ při
Bolevecké základní škole,
z.s.

Meeting of the Shooting
Hopes (28. ročník)

Sdružení střeleckých

Ex Pilsen Babolat Cup
(48. ročník)

Tenisový klub Slavia

Memoriál Stanislava
Štrunce (15. ročník)

VIKTORIA PLZEŇ –

klubů města Plzně, z.s.
Plzeň z.s.

fotbal, z.s.
Mezinárodní pohár v karate
dětí, dorostu a juniorů
(19. ročník)
Mezinárodní vánoční
basketbalový turnaj v Plzni
(7. ročník)
Celkem

6.1.3. Memoriál Josefa Žaloudka
Memoriál Josefa Žaloudka je
fotbalový

turnaj

vypisovaný

pro

kategorii starších žáků. Hraje se na
památku Josefa Žaloudka, trenéra, který
v roce 1999 jako vůbec první trenér
převzal ocenění od primátora města
Plzně a Nadace sportující mládeže za
celoživotní obětavou práci při výchově
sportovních talentů. K jeho svěřencům patřili kromě Pavla Nedvěda i další vynikající hráči: Čech, P.
Vlček, Sopko, K. Rada, Šmejkal, V. Lavička, Fořt a řada dalších.
Nadace sportující mládeže stála u vzniku tohoto turnaje a jeho podpora byla zachována i
v roce 2018, kdy po dohodě s Odborem sportu MMP a na základě rozhodnutí SR NSM nebyl
vypisován grant Soutěž Plzeň.

Tabulka č. 4 – Ostatní akce
Akce
Memoriál Josefa Žaloudka
(15. ročník)

Příjemce nadačního
příspěvku
VIKTORIA PLZEŇ –

Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku

Proplacená výše
nadačního příspěvku

20 000

20 000

20 000

20 000

fotbal, z.s.
Celkem
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6.1.4. Sportovec Plzně
Prestižní anketu Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu připravuje Nadace sportující
mládeže ve spolupráci s městem Plzeň a tradičně pod záštitou primátora města. V roce 2018 se
sportovní naděje oceňovaly již po jedenadvacáté.
V kategorii mladšího žactva, vyhlašované bez pořadí, se mezi nejlepší dostal lukostřelec
Daniel Bouřil, atletka Viktorie Jánská, plavec a moderní pětibojař Matěj Sladký a Kamila Peštová,
která se věnuje koloběhu.
Kategorii staršího žactva ovládl plavec PK Slavia VŠ Plzeň Tomáš Chocholatý. K triumfu mu
pomohla medailová sklizeň z Olympiády dětí a mládeže v Brně, stejně jako bohatá medailová sbírka z
republikových šampionátů.
Dalšími oceněnými v kategorii staršího žactva byli Martin Kočandrle (běh na lyžích), Filip
Matějovič (triatlon), Barbara Píchalová (atletika), Nikol Soustružníková, Simona Spěšná (obě
cyklistika) a Michaela Štěrbová (moderní pětiboj).
Na trůn určený pro Sportovce Plzně 2017 v kategorii dorostu usedla atletka AK Škoda Plzeň
Kateřina Skypalová. V loňském roce získala plzeňská kladivářka titul na ME juniorů, ovládla domácí
šampionát dorostu, do 22 let i dospělých.
V kategorii dorostu byli oceněni také Eliška Fajfrlíková (sportovní aerobik), Jakub Forejt
(atletika), Ondřej Gemov (plavání), Jan Hašek (MTBO, LOB), Filip Jireš (zápas), Jan Louda
(badminton) a Kristýna Štemberová (plavání).
Ve spolupráci Západočeské univerzity a Nadace sportující mládeže byla za skloubení
sportovních a studijních výsledků udělena také Cena rektora Západočeské univerzity v Plzni. Její
držitelkou se stala Eliška Fajfrlíková, studentka Sportovního gymnázia Plzeň.
Poděkování za dlouholetou a obětavou práci s mládeží se dostalo trenérovi házené Františku
Egermaierovi. Novinkou bylo vyhlášení plzeňského Trenéra roku mládeže. Tohoto ocenění se dostalo
Lucii Plašilové (atletika). Do nejužší nominace nejlepších trenérů loňského roku patří ještě Miroslav
Horák (jachting) a Jakub Ryba (atletika).
V kategoriích družstev (žactvo resp. dorost) byly oceněny následující kolektivy:
Žactvo:
TJ Plzeň – Litice, starší žáci (Pozemní hokej)
31. ZŠ Plzeň, starší žákyně (Házená)
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, mladší žáci (Moderní pětiboj)
KVS Plzeň, starší žáci (Vodní pólo)
LK ARCUS Plzeň, starší žactvo (Lukostřelba)
Dorost:
TJ Lokomotiva Plzeň, posádka Tereza Dobrá a Jakub Dobrý (Jachting)
1. LK Plzeň 1935, družstvo juniorů (Lukostřelba)
HC Plzeň 1929, družstvo juniorů (Lední hokej)
HC Plzeň 1929, družstvo staršího dorostu (Lední hokej)
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Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové
mezinárodní soutěže pro mládež, byl premiérově vyhlášen Memoriál Stanislava Štrunce, jehož
pořadatelem je VIKTORIA PLZEŇ.

Tabulka č. 5 – grant Sportovec Plzně
Příjemce nadačního příspěvku
Daniel Bouřil
Viktorie Jánská
Kamila Peštová
Matěj Sladký
Tomáš Chocholatý
Martin Kočandrle
Filip Matějovič
Barbara Píchalová
Nikol Soustružníková
Simona Spěšná
Michaela Štěrbová
Eliška Fajfrlíková
Jakub Forejt
Ondřej Gemov
Jan Hašek
Filip Jireš
Jan Louda
Kateřina Skypalová
Kristýna Štemberová
TJ Plzeň – Litice, starší žáci
(Pozemní hokej)
DHC Plzeň/31. ZŠ Plzeň, starší
žákyně (Házená)
Pětibojařské sportovní centrum v
Plzni, mladší žáci (Moderní
pětiboj)
KVS Plzeň, starší žáci (Vodní

Odsouhlasená výše nadačního
příspěvku
3000
3000
3000
3000
5000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
7000
5000
3000

Proplacená výše nadačního
příspěvku
3000
2882
3000
3000
5000
4000
3978
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
6984
5000
3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000
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pólo)
LK ARCUS Plzeň, starší žactvo
posádka Tereza a Jakub Dobrých
(Jachting)
1. LK Plzeň 1935, družstvo juniorů
(Lukostřelba)
HC Plzeň 1929, družstvo juniorů
(Lední hokej)
HC Plzeň 1929, družstvo staršího
dorostu (Lední hokej)
František Egermaier
Lucie Plašilová

3000
4000

3000
4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3000
3000
3000
3000
120000
119844
Celkem
Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování,
nemohl jim být příspěvek proplacen, resp. došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.

6.1.5. Výstava Sportovec Plzně
Již pošestnácté proběhla jako doprovodná akce k vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích
žactva a dorostu výstava v mázhauzu plzeňské radnice. Uskutečnila od 9. do 29. března 2018.
Výstava představila všem návštěvníkům radnice i široké veřejnosti plzeňské sportovní naděje,
které Plzeň a potažmo i Českou republiku v loňském roce vynikajícím způsobem reprezentovaly na
soutěžích a turnajích v tuzemsku i zahraničí.
Obsah expozice netvořily jen portréty úzkého výběru sportovců oceněných v anketě, ale
všech, jejichž jména se objevila v nominacích. V obrovské konkurenci, která v nominacích panuje, je
totiž nalezneme celou řadu dalších, jejichž výsledky si zaslouží odpovídající pozornost.
Není pochyb o tom, že podtitulem výstavy by mohl být slogan „Poznejte sportovní hvězdy
zítřka“. V nominacích nejlepších sportovců města Plzně v mládežnických kategoriích totiž v minulosti
najdeme jména řady pozdějších sportovních hvězd, účastníků olympijských her, vítězů mistrovství
světa či Evropy. Příkladem mohou být sportovní střelkyně Kateřina Emmons a Adéla Sýkorová,
házenkář Filip Jícha, tenistky Barbora Strýcová a Andrea Hlaváčková, moderní pětibojaři Michal
Michalík a Barbora Kodedová, běžec na lyžích Aleš Razým nebo cyklisté Roman Kreuziger a
František Raboň.
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6.1.6. Propojení sportu a vzdělání, prezentace úspěchů sportovních nadějí
Propojení sportu a vzdělání a prezentace úspěchů plzeňských sportovních nadějí je nedílnou
součástí Příspěvku NSM ke koncepční podpoře sportu v městě Plzni. V rámci Sportovce Plzně je ve
spolupráci se ZČU v Plzni udělována Cena rektora ZČU za skloubení sportovních a studijních
výsledků, sportovci úspěšní i ve studiu mohou získat prospěchový bonus, který je součástí příspěvku z
grantu Talent Plzeň.
NSM individuální podporu sportovcům nevnímá jaké pouhé poskytování finanční podpory,
ale dává sportovním nadějím prostor vyzkoušet si činnosti, které jsou nedílnou součástí života
úspěšných profesionálních sportovců, jako je plnění povinností vůči sponzorům a partnerům nebo
médiím.
NSM se tím zároveň snaží prezentovat úspěchy mladých sportovců veřejnosti. Vedle tradiční
výstavy, která je nedílnou součástí vyhlášení Sportovce Plzně, přináší NSM ve zpravodajské sekci
portálu www.sportovecplzne.cz a prostřednictvím sociálních sítí pravidelně informace o výsledcích
plzeňských sportovních nadějí, rozhovory s nimi atd.

6.1.7. Souhrn příspěvků třetím osobám
Přehled příspěvků třetím osobám v rámci jednotlivých grantů a programů je uveden v tabulce
níže.
Tabulka č. 6 – Souhrn příspěvků třetím osobám
Celková výše odsouhlasených
nadačních příspěvků

Akce
Talent Plzeň
Sportovec Plzně 2017 v kat. žactva a
dorostu
TOP Junior Sport Plzeň
Memoriál Josefa Žaloudka
Celkem

120 000

Celková výše proplacených
nadačních příspěvků
599 721
119 844

450 000
20 000

450 000
20 000

1 119 000

1 189 565

600 000

6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport v Plzni
6.2.1. Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění pohybových dovedností dětí
předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport. Zjišťování
probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou. Testy jsou uzpůsobené věku
dětí.
Pohyb 1P zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k
pohybovým aktivitám. Na závěr akce děti čekají setkání a besedy s
vynikajícími současnými sportovci i legendami českého sportu včetně
olympijských medailistů (není součástí všech akcí). Děti si mohou prohlédnout medaile, poháry i další
cenné sportovní artefakty a sportovci se je svým příkladem snaží motivovat k zájmu o pohyb.
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Pohyb 1P cílí i na rodiče, kteří získávají důležité informace týkající se pohybových dovedností
svých potomků, další osvětové materiály a doporučení.
V roce 2018 se projektu aktivně zapojilo na 1 500 dětí ve více než 40 mateřských školách.
Projekt svým rozsahem, jakým v Plzni probíhá, nemá v České republice obdoby.
To vše je možné zejména díky spolupráci a podpoře Nadace RSJ, ale také dalších partnerů,
mezi které patří především plzeňské městské obvody, na jejichž území se jednotlivé MŠ nacházejí.

Řekli o projektu
Petr Koukal, olympionik, nejlepší český badmintonista poslední dekády
Z vlastního příkladu vím, jak je důležité začít se sportem už v dětství. Ne s tím
vrcholovým, ale se správnými obecnými pohybovými základy. Možnost získat alespoň
základní pohybové dovednosti by děti měly mít už ve školce. Proto projektu Pohyb 1P
tolik fandím.

Lenka Eckertová, ředitelka Nadace RSJ
Nadace RSJ vyhledává a podporuje projekty, které jsou postaveny na aktivním přístupu
a zodpovědnosti. Projekt 1P Nadace sportující mládeže je jedním z nich. Má pevné
základy, tedy věříme, že skutečně povede děti a jejich pečující dospělé ke zdravějšímu
způsobu života.

Více informací na www.pohyb1p.cz.
6.2.2. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ)
Sportovní hry mateřských škol umožňují dětem poznat
atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Jejich
cílem je formou hravé soutěže motivovat děti před vstupem do ZŠ
k pravidelnému pohybu, sportu, a přispět tak k podchycení
potenciálních sportovních talentů.
Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) zároveň nepřímo
navazují na zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí
(Pohyb 1P).
V roce 2018 se v Plzni konaly již potřetí. Vzhledem k velké popularitě akce a zájmu
mateřských školek došlo k rozšíření o kvalifikační kola, která proběhla na čtyřech „velkých“
plzeňských obvodech. Tím se umožnilo zapojení všech městem zřizovaných MŠ.
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Do kvalifikačních kol, které proběhly v únoru, se zapojily stovky předškoláků z 41 plzeňských
mateřských

škol.

Finále

se

uskutečnilo

na

Atletickém

stadionu

města

Plzně

15. května 2018 za účasti téměř 500 dětí z 24 plzeňských mateřských škol.
O realizaci akce se ve spolupráci s NSM a městem Plzeň postarala obecně prospěšná
společnost Pohyb a zdraví.
Z ohlasů na akci:
Ředitelka MŠ: „Děkujeme za krásné dopoledne, opravdu jsme si to všichni užili a ten úžasný
pocit, nadšení, rozzářené oči a úsměv všech dětí během akce a při vyhlašování mateřských škol jsou
nezapomenutelné. Děti měly ohromnou radost z výhry a druhý den ve školce jsme je nemohli odtrhnout
od sportovního vybavení, vše nespočetně krát vyzkoušely s neutuchajícím nadšením. Těšíme se na další
sportovní akci.“
Ředitelka MŠ: „Děti z naší školky se Sportovních her nemohly dočkat, pečlivě trénovaly na
našem školním hřišti a dneska se všichni, včetně paních učitelek, vrátili naprosto nadšení. Vše prý bylo
výborně zorganizováno, děti si zkrátka celé dopoledne báječně užily.“
Více informací na www.shms.cz.

6.2.3. Festival Sportu
Den plný pohybu, sportu a dobré zábavy. Tak by se ve
stručnosti dal charakterizovat Festival Sportu. Na dosah centra
města si každý může přijít vyzkoušet některou z desítek
sportovních aktivit, dozvědět se zajímavé informace a tipy ke
zdravému životnímu stylu a přitom se dobře bavit i díky
doprovodnému kulturně-hudebnímu programu.
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Festival Sportu proběhl ve stejném termínu jako v předcházejícím roce - 21. 6. 2018 a stejné
zůstalo i místo konání: OC Plzeň Plaza a přilehlý park. Na akci spolu s NSM a Pohyb a zdraví, o.p.s.
spolupracovala celá řada plzeňských sportovních klubů, oddílů, spolků a neziskových organizací.
Svým načasováním před letními prázdninami se Festival Sportu snaží podnítit k aktivnímu
trávení volného času rodiče s dětmi. Zároveň platí, že je Festival Sportu velkým lákadlem pro školy
všech stupňů, které se jej pravidelně účastní v dopoledních hodinách a přijíždějí na něj z celého
Plzeňského kraje.
Koncept, na kterém je postaven Festival Sportu vytvořila Nadace sportující mládeže již v roce
2004. První akce tohoto druhu se uskutečnila jako součást projektu k Evropskému roku vzdělávání
prostřednictvím sportu (EYES 2004). Podobný princip později převzala řada dalších aktivit konaných
po celé republice.
Více informací na www.festivalsportu.cz a Facebooku Festivalu Sportu.
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6.3. Forma kontrol, 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 podobě a nesplňuje předepsané nároky, k proplacení nadačního příspěvku nedojde,
případně je příspěvek proplacen pouze do výše oprávněně uznatelných nákladů předložených v rámci
vyúčtování.
Z hlediska dopadů a úrovně významu nadačními příspěvky podpořených akcí je nutné
jednotlivé oblasti podpory hodnotit samostatně.
Grant Talent Plzeň je dlouhodobě vítanou příležitostí k získání podpory na sportovní činnost
především u individuálních žadatelů. Na stejném principu stojí i podpora z grantu Sportovec Plzně,
která je formou ocenění a odměny pro sportovce vyhodnocené ve stejnojmenné anketě. Zároveň je
možné nadační příspěvek vnímat i jako poděkování za vynikající reprezentaci města Plzně.
Příspěvek z programu TOP Junior Sport Plzeň je pro pořadatele jistotou, která jim za
předpokladu naplnění definovaných podmínek dává možnost každoročně připravovat akce
s perspektivou jejich uskutečnění na odpovídající úrovni. Do programu TOP JSP jsou zařazovány
špičkové mezinárodní akce, jejichž tradice se mnohdy počítá v desítkách let.

7. Zpráva o hospodaření NSM
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dary
Přehled přijatých darů, dotací a příspěvků nejlépe ukazuje níže uvedená tabulka.
TABULKA Č. 7 – Přijaté dary, dotace, příspěvky
Dárce/Poskytovatel
Statutární město Plzeň - dotace
Nadace RSJ (Pohyb 1P)

Částka
1 700 000
250 000

Městský obvod Plzeň 1 (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 1 (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 3 (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 4 (Pohyb 1P)

16 000
15 000
12 000
25 966

NF Tesco (Pohyb 1P)

10 000

Celkem

2 028 966
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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 zakotvení nadací obecně a
následně naplňování poslání a cílů NSM.

7.2.1. Náklady na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM
Výše nákladů na zajištění provozu a činnosti se snížila na zhruba 890 tis. Kč, což je náklad,
který bude nutné pro rozvoj činnosti v dalších letech zvýšit vzhledem k postupně se realizujícím a
rozšiřujícím aktivitám obsaženým v Příspěvku ke koncepci podpory sportu v Plzni.
Pro celkové zkvalitnění působnosti NSM, aby byla rovnocenným partnerem pro spolupracující
subjekty, je nezbytně nutné zajistit podstatně vyšší materiální a finanční výdaje odpovídající
současným požadavkům na personální zabezpečení a technické vybavení instituce fungující daleko za
prostého přerozdělování příspěvků jiným subjektům. To vše je spojeno s profesionalizací výkonné
složky NSM, k naplnění stále se zvyšující byrokratické zátěže, tvorbou a realizací projektových aktivit
i péčí o zajištění výnosů a reálné hodnoty nadační jistiny. Náklady na správu NSM, tedy za rok 2018,
tvořily pouhý zlomek z hraniční hodnoty povolených 20 % nadační jistiny.

7.2.2. Péče o nadační jistinu
Z následného výčtu je vidět, jakým způsobem vznikala a postupně rostla hodnota nadační
jistiny:
r. 1993: 300 000 Kč - vklad zakladatele jako nadační základ (není nadačním jměním)
r. 1999: 500 000 Kč - vklad SR NSM jako základní nadační jmění ze zdrojů NSM
r. 2000 – r. 2010: 39 175 000 Kč - postupné získávání prostředků z projektu NSM
k Národnímu investičnímu fondu
r. 2011: 95 000 Kč – navýšení rozhodnutím SR NSM
r. 2012: 10 000 Kč – navýšení rozhodnutím SR NSM
r. 2013: 10 000 Kč – navýšení rozhodnutím SR NSM
r. 2014: 20 000 Kč – navýšení rozhodnutím SR NSM
r. 2015 – r. 2018: 0 Kč
V létech úspěšného hospodaření do roku 2014 se správní rada NSM snažila udržovat reálnou
hodnotu nadační jistiny jejím navyšováním.
Záporný hospodářský výsledek v létech 2015, 2016, který vzniknul chybou software správce
investovaných prostředků, neumožnil v této praxi pokračovat.
Možnost dalšího navýšení nadační jistiny byla v roce 2017 odsunuta do dalších let vzhledem
k nestabilitě ekonomického vývoje a předpokladu úpravy způsobu zainvestování nadační jistiny.
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7.2.3. Hodnocení hospodářských výsledků NSM
Celkový hospodářský výsledek je každým rokem výrazně ovlivněn výnosy ze zainvestované
nadační jistiny.
Protože je nadační jistina deponována většinou na kapitálových trzích, její hodnota se každým
dnem mění, přičemž celková výše odpovídá výsledkům delšího hospodářského cyklu.
Výnosy nadační jistiny v minulosti (r. 2008, částečně r. 2011) zaznamenaly významné ztráty,
které byly téměř úplně nahrazeny nebýt chyby brokera v roce 2015 (chybné, neautorizované pokyny).
Výkyvy v hospodářských výsledcích posledních let do jisté míry kopírují turbulence na
kapitálových trzích. Ty pak pramení z politicko-ekonomické nejistoty, na kterou kapitálové trhy velmi
citlivě reagují. To vše vede k závěru, že okamžitý stav hodnoty nadační jistiny k 31. 12. 2018 je
významně zkreslen propadem na kapitálových trzích.
Na druhé straně tento výsledek nutí k zamyšlení a pravděpodobně ke konkrétním krokům,
které bude muset Správní rada NSM učinit ke stabilizaci hodnoty a výnosu z nadační jistiny tak, aby
nedocházelo k ohrožení či přerušení dlouhodobě nastavené činnosti, která vyžaduje každoroční
opakování pro novou generaci dětí a mládeže.
TABULKA Č. 8 – Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku
rok

výnosy

náklady

hospodářský výsledek

2016

19 301 454,00 Kč

19 337 178,47 Kč

-35 724,47 Kč

2017

19 214 275,72 Kč

17 983 688,15 Kč

1 230 587,57 Kč

2018

7 348 689,16 Kč

8 574 526,88 Kč

-1 225 837,72 Kč

TABULKA Č. 9 – Přehled nákladů na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM
rok

náklady

2016

1 172 935,58

2017

1 139 423,40

2018

890 238,47
TABULKA Č. 10 – Přehled nákladů na správu nadačního jmění

rok

náklady

2016

92 604,96

2017

130 010,23

2018

74 426,12
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7.2.4. 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
Ocenitelná práva
Drobný hmotný majetek
Ostatní dl. finanční majetek

stav k 1.1.2016

stav k 31.12.2016

stav k 1.1.2017

stav k 31.12.2017

stav k 1.1.2018

stav k 31.12.2018

2 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

285 164,31 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

26 699 300,13 Kč

25 438 347,51 Kč

25 438 347,51 Kč

20 835 690,06 Kč

20 835 690,06 Kč

20 202 097,54 Kč

Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému hmot.
majetku

-2 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-285 164,31 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dlouhodobý majetek celkem

26 699 300,13 Kč

25 438 347,51 Kč

25 438 347,51 Kč

20 835 690,06 Kč

20 835 690,06 Kč

20 202 097,54 Kč

5 453,00 Kč

5 169,00 Kč

5 169,00 Kč

16 252,00 Kč

16 252,00 Kč

3 576,00 Kč

998 638,62 Kč

1 600 763,67 Kč

1 600 763,67 Kč

372 819,45 Kč

372 819,45 Kč

5 698 877,22 Kč

Pokladna
Běžné účty
Majetkové cenné papíry

10 510 038,28 Kč

10 532 898,37 Kč

10 532 898,37 Kč

17 893 660,36 Kč

17 893 660,36 Kč

11 165 675,63 Kč

Poskytnuté provozní zálohy

38 400,00 Kč

38 400,00 Kč

38 400,00 Kč

38 400,00 Kč

38 400,00 Kč

38 400,00 Kč

Ostatní pohledávky

313 569,97 Kč

345 084,02 Kč

345 084,02 Kč

53 546,73 Kč

53 546,73 Kč

34 717,63 Kč

1 893 507,56 Kč

2 401 346,08 Kč

2 401 346,08 Kč

1 046 210,36 Kč

1 046 210,36 Kč

1 093 798,75 Kč

Náklady příštích období

3 517,72 Kč

3 046,28 Kč

3 046,28 Kč

2 297,34 Kč

2 297,34 Kč

4 385,42 Kč

Příjmy příštích období

21 313,00 Kč

1 743,00 Kč

1 743,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dohadné účty aktivní

14 400,00 Kč

14 400,00 Kč

14 400,00 Kč

55 900,00 Kč

55 900,00 Kč

263 400,00 Kč

13 798 838,15 Kč

14 942 850,42 Kč

14 942 850,42 Kč

19 479 086,24 Kč

19 479 086,24 Kč

18 302 830,65 Kč

Jiné pohledávky

Krátkodobý majetek celkem

Přehled závazků
stav k 1.1.2016
72 000,00 Kč

stav k 31.12.2016
83 500,00 Kč

stav k 1.1.2017
83 500,00 Kč

stav k 31.12.2017
0,00 Kč

stav k 1.1.2018
0,00 Kč

stav k 31.12.2018
1 986,87 Kč

14 396,00 Kč

14 396,00 Kč

14 396,00 Kč

14 396,00 Kč

14 396,00 Kč

14 396,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Zaměstnanci

16 664,00 Kč

26 775,00 Kč

26 775,00 Kč

12 872,00 Kč

12 872,00 Kč

38 812,00 Kč

Ostatní přímé daně

2 936,00 Kč

4 725,00 Kč

4 725,00 Kč

2 253,00 Kč

2 253,00 Kč

6 843,00 Kč

354 497,39 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Výdaje příštích období

6 547,03 Kč

393 204,69 Kč

393 204,69 Kč

36 580,34 Kč

36 580,34 Kč

75 495,60 Kč

Dohadné účty pasivní

62 400,00 Kč

73 100,00 Kč

73 100,00 Kč

65 400,00 Kč

65 400,00 Kč

65 400,00 Kč

Závazky celkem

529 440,42 Kč

595 700,69 Kč

595 700,69 Kč

131 501,34 Kč

131 501,34 Kč

202 933,47 Kč

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky

Jine závazky
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8. Zpráva nezávislého auditora, audit účetní závěrky a
její příloha
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Příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018
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 4 500 000 Kč (3 157 465 ks podílových listů) uloženou v podílovém
fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, na základě Rámcové smlouvy o
podmínkách nákupu a odkupu podílových listů ze dne 10. 6. 2014.
2.2. Částkou 4 910 000 Kč (5 173 962 ks podílových listů) uloženou v podílových
fondech Růstového fondu nadací (RFN), otevřený podílový fond, Amundi Asset
Management, a.s., dle Dodatku ke Smlouvě o koupi podílových listů fondu Růstový
fond nadací, Amundi Asset Management, a.s., otevřený podílový fond.
2.3 Částkou 2 000 000 Kč (1 914,1140 ks podílových listů) uloženou v podílových
fondech Amundi Funds II – Global Equity Target Income A DQ HDG CZK, otevřený
podílový fond, dle Dodatku ke Smlouvě o koupi podílových listů fondu.
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.
2.7. Částkou 5 000 000 Kč uloženou na spořicím účtu v ČSOB.

39.810.000,--Kč
==============
Nadační jmění je v celé výši zapsáno v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni.
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3. Členové správní rady
předseda správní rady
František Berka, datum narození 25. prosince 1955
Kaznějovská 1306/50, Bolevec, 323 00 Plzeň
místopředseda správní rady
Petr Chvojka, datum narození 18. března 1979
Sokolovská 795/75, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
člen správní rady
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D., datum narození 23. ledna 1967
Lipová 263, 332 09 Štěnovice
člen správní rady
Ervín Schulz, datum narození 2. května 1972
Elišky Krásnohorské 706/3, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
člen správní rady
JUDr. Zbyněk Holý, datum narození 30. května 1978
Lomená 420/22, Černice, 326 00 Plzeň
člen správní rady
Lukáš Lintimer, datum narození 14. října 1975
č.p. 75, 332 09 Štěnovický Borek
člen správní rady
Pavel Zeman, datum narození 8. července 1951
Boettingerova 2566/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen správní rady
Miroslav Knotek, datum narození 2. prosince 1961
Mírová 2543/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen správní rady
Oldřich Rozšafný, datum narození 19. ledna 1959
Bažantnice 703, 330 26 Tlučná
člen správní rady
Roman Jurečko, datum narození 7. listopadu 1966
Partyzánská 831/22, Lobzy, 312 00 Plzeň
člen správní rady
Ing. Přemysl Švarc, datum narození 27. března 1985
č.p.11, 330 11 Žilov
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4. Členové dozorčí rady
předseda dozorční rady
Mgr. Jan Lego, Ph.D, datum narození 22. prosince 1978
Č.p. 23, 331 01 Hvozd
člen dozorční rady
Jan Šmrha, datum narození 25. ledna 1957
Sokolovská 810/40, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
člen dozorční rady
Hana Rašková, datum narození 1. října 1975
Savoy 1289, 330 23 Nýřany

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. 2018:
výše vlastního jmění: 5 tisíc Kč
výsledek hospodaření za rok 2018: 36 tisíc Kč
7. Zaměstnanci a osobní náklady
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce.
Veškeré mzdové náklady činily: 343 685 Kč
8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2018 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.

II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
v účetním období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
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.
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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.
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. 2018 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. 2018
K 31. 12. 2018 byly krátkodobé cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu
prostřednictvím účtů nákladů a výnosů (v roce 2004 bylo veškeré přecenění finančních
investic provedeno rozvahově prostřednictvím účtu 921 – oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a závazků).
8. Způsob stanovení opravných položek k majetku:
Opravné položky k majetku se neuplatňovaly.
9. Odpisové metody – ve vlastnictví pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nadace se rozhodla od r. 2011 odepisovat ve 100 % v daném roce.
10. Kurzové přepočty
Při účetních operacích v cizí měně byl použit k přepočtům roční účetní kurz ČNB
z 2.1.2018. Při účetní závěrce byl pro přepočet použit kurz ČNB k 31.12.2018.

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.
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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
(39 175 000 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.
4. Výše přijaté dotace na činnost od zřizovatele (město Plzeň): 1 700 000,--Kč.
Z přijaté dotace byla na rozvoj činnosti nadace, správu nadačního jmění a provoz
organizace využita částka: 425 000 Kč.
5. V roce 2018 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
6. Hospodářský výsledek NSM v r. 2018 je -1 225 837,72 Kč.

V Plzni dne 27. 4. 2019
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9. Partneři, dárci, spolupracující osoby
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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10. Kontakt
Nadace sportující mládeže
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
377 236 696
info@nsm.cz
www.nsm.cz

www.sportovecplzne.cz

www.pohyb1p.cz

www.shms.cz

www.festivalsportu.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.
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