
 

0 
 

 

Výroční zpráva 

2019 
 
 

Nadace sportující mládeže 
   



 

1 
 

1. Obsah 

 

1. Obsah 

2. Úvodní slovo předsedy Správní rady NSM 

3. Poslání a zaměření činnosti 

4. Správní a dozorčí rada 

5. Z činnosti NSM v roce 2019 

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 – 25. ročník 

6.1.2. TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) - 5. ročník 

6.1.3. Ostatní nadační příspěvky - 15. ročník Memoriálu Josefa Žaloudka 

6.1.4. Sportovec Plzně -22. ročník 

6.1.5. Výstava Sportovec Plzně -17. ročník 

6.1.6. Propojení sportu, vzdělání a praxe, 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 – od roku 2008 

6.2.2. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) – 4. ročník  

6.2.3. Festival Sportu (FS) – 6. ročník 

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 

7.2.3. Hodnocení hospodářských výsledků NSM 

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 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. Úvodní slovo předsedy Správní rady NSM 
 

Jsem rád, že Nadace sportující mládeže a jí zřizovaná obecně prospěšná společnost Pohyb a 

zdraví mohla i v roce 2019 přispět významnou měrou k řešení celospolečenské problematiky podpory 

pohybových aktivit a sportu dětí a mládeže v úrovni, která je v podstatě z hlediska organizačního a 

sociálního dopadu pro stát klíčová – krajská, respektive velká města, kde se propojuje úplná školská 

výchovně vzdělávací soustava se sportovními aktivitami na vrcholové republikové úrovni. 

Za nejvýznamnější považuji kvalitativní i kvantitativní posun ve spolupráci se školským 

systémem, především s mateřskými školami a vysokoškolským prostředím. 

Velmi si cením dalších krůčků a kroků v propojování znalostí teorie a zkušeností praxe 

směřující ke zlepšení pohybové gramotnosti a zvyšování pohybové aktivnosti. Tedy především 

pohybových aktivit dětí a na to navazujících, stále vynikajících, sportovních úspěchů mládeže v Plzni. 

Tyto poznatky mě vedou k tomu, že osvědčené aktivity NSM by se neměly uzavírat do lokální 

skořápky, ale snažit se nadále o prosazení těchto postupů do národní, případně nadnárodní úrovně. 

Z mého osobního pohledu jsou základy položeny. Bude záležet především na odborně 

zdatných pokračovatelích nové generace, zda dojde k naplnění těchto snah, které lze najít v celé 

historii fungování Nadace sportující mládeže. 

Na závěr, jako tradičně, děkuji agilním spolupracovníkům i členům správních a dozorčích 

orgánů, kteří nesporně k naplňování filantropické role NSM přispěli. 

František Berka, předseda správní rady 
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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 směřující 

k rozvoji občanské společnosti. 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 
 

Složení Správní rady NSM 

 František Berka (předseda správní rady)  

 Petr Chvojka (místopředseda správní rady) 

 Ladislav Čepička 

 Zbyněk Holý  

 Roman Jurečko  

 Miroslav Knotek  

 Lukáš Lintimer  

 Oldřich Rozšafný  

 Ervín Schulz  

 Přemysl Švarc 

 Pavel Zeman 
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Složení Dozorčí rady NSM 

 Jan Lego (předseda dozorčí rady) 

 Hana Rašková  

 Jan Šmrha 

 

5. Z činnosti NSM v roce 2019 
 

Fungování SR NSM z hlediska počtu zasedání nevybočilo ze zaběhnuté praxe. I v roce 2019 se 

konala čtyři zasedání Správní rady NSM. 

Závěry z těchto jednání však začínají vyjadřovat rozdílný pohled a přístup jednotlivých členů 

Správní rady k působení Nadace sportující mládeže. To se projevuje jak v pohledu na zajištění a rozvoj 

činnosti, tak na péči o nadační jistinu i v nárocích na potřeby k zajištění provozního fungování 

organizace a realizaci aktivit obsažených v dlouhodobě koncipovaném nasměrování Nadace sportující 

mládeže (Příspěvek NSM ke koncepci sportu v městě Plzni). 

Samotné porovnání činnosti NSM mezi rokem 2018 a 2019 jednoznačně hovoří o jejím úspěšném 

působení: 

• Celková výše nadačních příspěvků se zvýšila o 12 500Kč (především navýšení oceněných 

sportovců při vyhlášení Sportovec Plzně 2018, částečně grant Talent Plzeň). 

• Projektu Pohyb 1P se zúčastnilo o více než 10 MŠ více oproti roku 2018. 

• K finále Sportovních her mateřských škol se k nastavenému maximálnímu počtu přidaly jako 

návštěvníci, pozorovatelé, dvě mateřské školy z Přeštic. 

• Festival Sportu, který vytvořila NSM a finančně jej podporuje, navštívilo v jednom dni téměř 

 5 000 aktivních účastníků. 

• Stále se posunuje a rozvíjí prezentační působení NSM ve prospěch mladých sportovců. 

• Spolupráce se Západočeskou univerzitou míří k jejímu rozšíření a prohloubení s konkrétními 

dlouhodobými výstupy. 

Kvalitativní posun v koncepčně nastavené činnosti tak přesvědčivě ukazuje na to, že působení 

NSM tohoto charakteru je plně funkční a významnou měrou doplňuje aktivity tradičního i nově se 

krystalizujícího sportovního prostředí v ČR, respektive v rámci působení organizací podporujících 

pohybové aktivity a sport ve velkém (krajském) městě.   

Podrobnější informace o činnosti v roce 2019 jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách výroční 

zprávy.  
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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 – 25. ročník 

 

Grant Talent Plzeň se prioritně zaměřuje na podporu jednotlivců a také sportovních kolektivů 

z Plzně. Pro sportovce je podmínkou, aby měli trvalé bydliště na území města Plzně a nebo musí 

reprezentovat plzeňský sportovní subjekt. Právnické osoby musí mít sídlo na území města Plzně.  

Grant vychází z členění způsobu podpory výběru a výchovy sportovních talentů v Plzni, který 

se vytvářel v létech 1993 – 1999. Nyní je grant Talent Plzeň jako forma podpory mladých a úspěšných 

sportovců součástí komplexního Příspěvku NSM ke koncepci sportu v městě Plzni. 

  Největší finanční zátěž v období sportovních začátků leží na bedrech rodičů. 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. Nadační příspěvky jsou v tomto případě 

poskytovány s využitím prostředků od města Plzně. 

Již několik let je nedílnou součástí grantu také prospěchový bonus pro individuální žadatele, 

který podtrhuje důraz kladený NSM  na propojení sportu a vzdělání.  Spolu s dalšími kritérii se při 

vyhodnocování žádostí zohledňuje i školní prospěch. Sportovci, kteří doloží, že prospěli s 

vyznamenáním na posledním vysvědčení, mohou k obdrženému příspěvku získat prospěchový bonus.  

Zařazení do programu podpory z grantu Talent Plzeň zároveň může sloužit pro sbírání zkušeností pro 

budoucí jednání a komunikaci se sponzory, médii apod.  

Celkem bylo v rámci grantu Talent Plzeň 2019 přijato 100 žádostí, z toho 91 pro fyzické osoby. 

Uděleno bylo 94 nadačních příspěvků, z toho 87 fyzickým osobám. Průměrná výše příspěvku pro 

fyzické osoby činila 6 925 Kč, v případě právnických osob necelých 14 000 Kč. 

V tabulce níže jsou uváděny všechny nadační příspěvky pro právnické osoby. V případě 

fyzických osob pak příspěvky vyšší než 10 000 Kč. 

 

Grant Talent Plzeň (tab. č. 1 ) 

Příjemce nadačního příspěvku  Odsouhlasená výše nadačního 
příspěvku/Proplacená výše nadačního 

příspěvku 

Jan Hašek 
KOS Plzeň 

16 000 Kč 

Jan Šindelář 
TJ Lokomotiva Plzeň, z. s. 

15 000 Kč 

Kristýna Štemberová 
PK Slávia  VŠ Plzeň 

14 000 Kč 

Tereza Schejbalová 
AK Škoda PLzeň 

12 000 Kč 

Linda Hettlerová 
AK Škoda Plzeň 

12 000 Kč 

Linda Suchá 
AK Škoda Plzeň 

16 000 Kč 

Michal Forejt 
AK Škoda Plzeň 

18 000 Kč 

Jakub Forejt (AK Škoda Plzeň) 17 000 Kč 
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Filip Ličman 
AK Škoda Plzeň 

   15 000 Kč 

Atletický klub Škoda Plzeň, z.s.     15 000 Kč 

1. lukostřelecký klub  Plzeň 1935 (junioři)       7 000 Kč 

1. lukostřelecký klub  Plzeň 1935 (juniorky)       7 000 Kč 

TJ Plzeň Litice z.s.    14 000 Kč 

TJ Prazdroj Plzeň    18 000 Kč 

Talent Plzeň při Bolevecké zš, z.s.    22 000 Kč 

Klub biatlonu Plzeň Litice p.s.    14 000 Kč 

CELKEM (celk. výše všech proplacených 
nadačních příspěvků) 

602 425 Kč 

 

6.1.2. TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) - 15. ročník 
 

Program TOP JUNIOR Sport Plzeň (TOP JSP) je určen výhradně pro špičkové mezinárodní akce 

mládeže splňující stanovená kritéria programu. Vedle mezinárodní účasti je podmínkou např. 

vícedenní charakter trvání akce, každoroční periodicita atd. Opakující se garantovaný příspěvek od 

NSM přispívá ke zlepšování kvality turnajů a zajištění tradice jejich pokračování. 

V roce 2019 podmínky TOP JSP  splnilo a podporu obdrželo šest vícedenních akcí, které do 

Plzně přivádí nezanedbatelný počet návštěvníků z dalších míst ČR i zahraničí a přispívají tak i 

k podpoře cestovního ruchu a ekonomiky ve městě.  

Potvrzením správnosti záměru NSM je i to, jakou důležitost akcím obdobného charakteru 

dlouhodobě přikládá na celostátní úrovni Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

TOP JUNIOR SPORT Plzeň (tab. č. 2 ) 

Název akce Příjemce nadačního 
příspěvku 

Odsouhlasená výše nadačního příspěvku / 
Proplacená výše nadačního příspěvku 

Memoriál Miroslava 
Šafra (házená) 

TALENT PLZEŇ při 
Bolevecké základní 
škole, z.s. 

 65 000 Kč 
 

MEETING OF THE 
SHOOTING HOPE 
(sportovní střelba) 

Sdružení střeleckých 
klubů města Plzně, z.s. 

 75 000 Kč 
 

EX Pilsen Babolat Cup 
(tenis) 

Tenisový klub Slavia 
Plzeň z.s. 

 85 000 Kč 
 

Memoriál Stanislava 
Štrunce (fotbal) 

VIKTORIA PLZEŇ – 
fotbal, z.s. 

 80 000 Kč 
 

Euro Karate Grand Prix 
– mezinárodní pohár 
v karate 

Club karate Plzeň z.s.  80 000 Kč 
 

Mezinárodní vánoční 
basketbalový turnaj 

TJ Lokomotiva Plzeň z.s.   65 000 Kč 
 

CELKEM  450 000 Kč 
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6.1.3. Ostatní nadační příspěvky -15. ročník Memoriálu Josefa Žaloudka 

 

Nadace sportující mládeže stála u vzniku Memoriálu Josefa Žaloudka a jeho podpora zůstala 

z rozhodnutí Správní rady NSM zachována i poté, co došlo po dohodě s tehdejším Odborem sportu 

MMP k rozhodnutí nevypisovat grant Soutěž Plzeň, ze kterého dříve k podoře docházelo. 

Josef Žaloudek byl prvním trenérem oceněným NSM za dlouholetou obětavou práci 

s mládeží. Trenérsky v začátcích jejich kariéry vedl např. Pavla Nedvěda, P. Čecha, P. Vlčka, K. Radu, 

D. Šmejkala, V. Lavičku a řadu dalších. 

Turnaj je vypisovaný pro kategorii starších žáků.  V roce 2019 se uskutečnil již patnáctý ročník. 

Ostatní nadační příspěvky (tab. č. 3 ) 

Název akce Příjemce nadačního 
příspěvku 

Odsouhlasená výše nadačního příspěvku/ 
Proplacená výše nadačního příspěvku 

Memoriál Josefa 
Žaloudka 

VIKTORIA PLZEŇ – 
fotbal, z.s. 

20 000 Kč 
 

Celkem  20 000 Kč 

 

 

6.1.4. Sportovec Plzně -22. ročník 

 
Již po dvaadvacáté došlo k vyhlášení prestižní ankety 

Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Akci tradičně 

zajišťuje Nadace sportující mládeže ve spolupráci s městem 

Plzeň pod záštitou primátora města. Vyhlášení ankety se 

uskutečnilo 21. března 2019 v obřadní síni plzeňské radnice. 

V kategorii mladšího žactva, vyhlašované bez pořadí, se do kvarteta oceněných dostali dva 

chlapci a dvě dívky. Lukostřelec Daniel Bouřil, plavec Šimon Korčák, rychlostní kanoistka Veronika 

Voříšková a také Anděla Kubíková, která se věnuje koloběhu. 

 Z premiérového titulu Sportovec Plzně v kategorii staršího žactva se radovala cyklistka 

Simona Spěšná. V roce 2018 získala titul mistryně Evropy MTB XCO v kategorii jednotlivců, navíc 

přidala bronz ze štafety. Na horském kole se stala mistryní České republiky, ovládla také celkové 

pořadí Českého poháru v horských kolech i na silnici.  

Mezi další oceněné v kategorii staršího žactva patří držitel titulu Sportovec Plzně za rok 2018 

plavec Tomáš Chocholatý, biatlonistka Denisa Brunátová, vzpěrač Adam Friedrich, karatista Kryštof 

Ruža, judistka Anna Skalská a atlet Vojtěch Vrba. 

 Sportovcem Plzně 2018 v kategorii dorostu se stal tenista Jonáš Forejtek. Dorostenecký mistr 

Evropy ve dvouhře patří k velkým nadějím českého tenisu. 

 V kategorii dorostu byli dále oceněni atlet Jakub Forejt, Jan Hašek (orientační sporty – MTBO, 

LOB), David Kvasnička (lední hokej), Jan Louda (badminton), Denisa Řáhová (rychlostní kanoistika), 

Kateřina Skypalová (atletika), Linda Suchá (atletika), Kristýna Štemberová (plavání) a Pavlína Vargová 

(triatlon). 

 Do programu vyhlášení Sportovce Plzně patří již tradičně také udělení Ceny rektora 

Západočeské univerzity v Plzni. Nadace sportující mládeže se dlouhodobě snaží, aby sportovci 

nezanedbávali svoje vzdělání.  
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Cena rektora ZČU v Plzni je udělována ve spolupráci Západočeské univerzity a Nadace 

sportující mládeže za skloubení sportovních a studijních výsledků. Jejím držitelem za rok 2018 se stal 

sportovní střelec Jakub Sochor, který ocenění převzal z rukou rektora ZČU v Plzni Miroslava Holečka.  

 

Výčet sportovních a studijních výsledků i mimoškolních aktivit novopečeného laureáta této 

ceny byl vskutku impozantní a po zásluze se mu dostalo bouřlivého potlesku zaplněného sálu.  

 

V kategoriích družstev byly oceněny následující kolektivy: 

 

Žactvo: 

1. LK Plzeň 1935, mladší žactvo (lukostřelba) 

 Studio J&A, o.s. mladší žactvo (gymnastický aerobik) 

 TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s., mladší žactvo (házená) 

 DHC Plzeň z.s., starší žačky (házená) 

 HC Škoda Plzeň, starší žactvo (lední hokej) 

 

Dorost: 

1. LK Plzeň 1935, dorost (lukostřelba) 

 AK ŠKODA Plzeň, dorost (atletika) 

 HC Škoda Plzeň, dorost (lední hokej) 

 Družstvo Gymnázia Plzeň, dorost (šachy) 

 

Poděkování za dlouholetou a obětavou práci s mládeží se dostalo fotbalovému trenérovi 

Antonínu Dvořákovi, který v roce 2019 oslavil sedmdesáté narozeniny. 

 Titul pro Trenérku roku mládeže obhájila Lucie Plašilová (atletika – AK Škoda Plzeň), která se 

podepsala pod úspěchy Kateřiny Skypalové nebo sourozenců Jakuba a Michala Forejtových. Do 

trojice nejlepších trenérů patří ještě Adéla Hasmanová (aerobik – Studio J&A Plzeň) a Věra 

Jordanovová (házená – DHC Plzeň). 

 Ocenění sportovní naděje přebírali z rukou primátora města Plzně Martina Baxy, prvního 

náměstka primátora Romana Zarzyckého, starostů plzeňských městských obvodů Heleny Řežábové, 

Lumíra Aschenbrennera, Davida Procházky a Tomáše Soukupa, předsedy Komise pro sport a mládež 

Rady města Plzně Jaroslava Kantora, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Ivany Bartošové, 
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olympioniků Jana Kůrky, Vladimíra Jarého, Přemysla Švarce, předsedy právní rady NSM Františka 

Berky a dalších členů správní rady Nadace sportující mládeže. 

V tabulce níže jsou uváděny nadační příspěvky pro právnické osoby, v případě fyzických osob 

byla výše příspěvků ve všech případech nižší než 10 000 Kč a nejsou proto s ohledem na ochranu 

osobních údajů uváděny. Fyzickým osobám bylo poskytnuto celkem 23 nadačních příspěvků, 

právnickým osobám 9 nadačních příspěvků. 

 

Sportovec Plzně 2018 (tab. č. 4) 

Příjemce nadačního příspěvku Proplacená výše nadačního příspěvku 

1. LK Plzeň 1935, mladší žactvo  3 000 Kč 

Studio J&A, o.s. mladší žactvo   3 000 Kč 

TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s., 
mladší žactvo 

  3 000 Kč 

DHC Plzeň z.s., starší žačky    3 000 Kč 

HC Škoda Plzeň, starší žactvo    3 000 Kč 

1. LK Plzeň 1935, dorost    4 000 Kč 

AK ŠKODA Plzeň, dorost    4 000 Kč  

HC Škoda Plzeň, dorost     4 000 Kč 

Družstvo Gymnázia Plzeň     4 000 Kč 

CELKEM (celk. výše všech proplacených 
nadačních příspěvků) 

129 609 Kč 

 

Více informací na www.sportovecplzne.cz. 

 

6.1.5. Výstava Sportovec Plzně - 17. ročník 
 

 Nedílnou součástí doprovodných aktivit spojených s vyhlášením Sportovce Plzně je i 

stejnojmenná výstava v mázhauzu radnice v Plzni. Její sedmnáctý ročník proběhl od 15. do 28. 3. 

2019. 

Expozice všem návštěvníkům radnice i široké veřejnosti představila možné budoucí hvězdy 

českého sportu – profily všech jednotlivců, družstev i trenérů nominovaných v anketě Sportovec 

Plzně. V minulosti se v nominacích nejlepších sportovců Plzně v mládežnických kategoriích objevila 

jména budoucích účastníků olympijských her, vítězů mistrovství světa i Evropy. 

Náplň výstavy záměrně netvoří jen portréty úzkého výběru sportovců oceněných v anketě, 

ale všech, jejichž jména se objevila v nominacích. V nemalé konkurenci, která v nominacích panuje, 

totiž nalezneme celou řadu dalších, jejichž výsledky si zaslouží odpovídající pozornosti. 

 

6.1.6. Propojení sportu, vzdělání a praxe, prezentace úspěchů sportovních nadějí 

 
Důraz na propojení sportu a vzdělání se prolíná napříč činností NSM a váže se především na 

spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.  

Do projektů NSM se zapojují studenti, včetně těch, které Nadace v minulosti podporovala. 

V případě projektu Pohyb 1P to jsou především studenti Fakulty pedagogické ZČU v Plzni oboru 

Učitelství pro mateřské školy. Ti získávají praxi, někteří z nich na dané téma zpracovávají bakalářské 

nebo diplomové práce. Po nástupu do zaměstnání pak často pracují v pozicích pedagogických 



 

 

pracovníků v mateřských školkách. Získané zkušenosti a poznatky promítají do praxe při práci s dětmi 

a mohou dlouhodobě přispívat ke zvýšení úrovně práce mateřských škol s dětmi v oblasti pohybových 

aktivit. 

Podobně se při akcích TOP JSP 

organizací. Tím by měla být přirozeným způsobem zajištěna konti

v ideálním případě i funkcionářského zázemí daných subjektů

Sportovci, kteří jsou úspěšní 

Talent Plzeň. V rámci Sportovce Plzně je ve spoluprác

skloubení sportovních a studijních výsledků.

Součástí aktivit NSM je i prezentace 

v mázhauzu radnice (viz samostatná kapitola výroční zprávy) a dalších aktivit spojených s

ankety Sportovec Plzně, přináší NSM ve zpravodajské sekci portálu www.sportovecplzne.cz a 

prostřednictvím sociálních sítí aktuální

videa, rozhovory a další zajímavosti.

Sportovní naděje tak dostávají příležitost 

součástí života profesionálních sportovců

osoby, plnění povinností vůči partnerům, sponzorům neb

 

6.1.7. Souhrn příspěvků třetím osobám
 

Souhrn příspěvků třetím osobám

Grant/akce 

Grant Talent Plzeň 

Sportovec Plzně 2018 v kat. žactva a dorostu

TOP Junior Sport Plzeň 

Memoriál Josefa Žaloudka 

CELKEM (celk. výše všech proplacených 
nadačních příspěvků) 

 

 

6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport 

 
6.2.1. Pohyb 1P – od roku 2008 

 

Kostru projektu Pohyb 1P vytvořila Nadace sportující mládeže

roce 2008 a každým rokem se vylepšuje, rozvíjí

Cílem je zjištění pohybov

zábavnou formou povzbudit jejich pozitivní vztah ke sportu. Projekt svým 

rozsahem, jakým v Plzni resp. Plzeňském kraji probíhá, nemá v České 

republice obdoby. 

Do zapojených mateřských škol přijíždí v

pracovníků v mateřských školkách. Získané zkušenosti a poznatky promítají do praxe při práci s dětmi 

ouhodobě přispívat ke zvýšení úrovně práce mateřských škol s dětmi v oblasti pohybových 

Podobně se při akcích TOP JSP podílí na realizaci akcí mladí lidé, obvykle členové pořádajících 

organizací. Tím by měla být přirozeným způsobem zajištěna kontinuita pořadatelských týmů a 

ideálním případě i funkcionářského zázemí daných subjektů.  

, kteří jsou úspěšní ve sportu i ve studiu, mohou získat prospěchový bonus 

rámci Sportovce Plzně je ve spolupráci s univerzitou udělována Cena rektora ZČU za 

rtovních a studijních výsledků. 

Součástí aktivit NSM je i prezentace úspěchů mladých sportovců veřejnosti. Vedle výstavy

mázhauzu radnice (viz samostatná kapitola výroční zprávy) a dalších aktivit spojených s

přináší NSM ve zpravodajské sekci portálu www.sportovecplzne.cz a 

aktuální informace a články o výsledcích plzeňských sportovní

rozhovory a další zajímavosti. 

Sportovní naděje tak dostávají příležitost vyzkoušet si též činnosti, které jsou ne

součástí života profesionálních sportovců. Mezi ně patří kontinuální prezentace a komun

partnerům, sponzorům nebo médiím.  

6.1.7. Souhrn příspěvků třetím osobám 

Souhrn příspěvků třetím osobám (tab. č. 5) 

Celková výše odsouhlasených nadačních 
příspěvků /Proplacená výše nadačního 

příspěvku

602 500 Kč / 602

v kat. žactva a dorostu 130 000 Kč / 129

450 000 Kč / 450

  20 000 Kč /   20

proplacených   1 202 500 Kč / 1 202

6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport 
v Plzni 

 

Pohyb 1P vytvořila Nadace sportující mládeže již v 

a každým rokem se vylepšuje, rozvíjí.  

pohybové úrovně dětí předškolního věku, stejně jako 

zábavnou formou povzbudit jejich pozitivní vztah ke sportu. Projekt svým 

rozsahem, jakým v Plzni resp. Plzeňském kraji probíhá, nemá v České 

Do zapojených mateřských škol přijíždí v dohodnutém termínu tým 

10 

pracovníků v mateřských školkách. Získané zkušenosti a poznatky promítají do praxe při práci s dětmi 

ouhodobě přispívat ke zvýšení úrovně práce mateřských škol s dětmi v oblasti pohybových 

realizaci akcí mladí lidé, obvykle členové pořádajících 

pořadatelských týmů a 

mohou získat prospěchový bonus z grantu 

udělována Cena rektora ZČU za 

mladých sportovců veřejnosti. Vedle výstavy 

mázhauzu radnice (viz samostatná kapitola výroční zprávy) a dalších aktivit spojených s vyhlášením 

přináší NSM ve zpravodajské sekci portálu www.sportovecplzne.cz a 

sledcích plzeňských sportovních nadějí, 

činnosti, které jsou nezbytnou 

kontinuální prezentace a komunikace vlastní 

Celková výše odsouhlasených nadačních 
Proplacená výše nadačního 

příspěvku 

602 425 Kč 

000 Kč / 129 609 Kč 

000 Kč / 450 000 Kč 

20 000 Kč 

202 034 Kč 

6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport 
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projektu Pohyb 1P včetně mezi dětmi oblíbeného maskota. Zjišťování probíhá pro účastníky 

zábavnou a poutavou formou. Testy jsou uzpůsobené věku dětí.  Součástí vybraných akcí jsou také 

besedy s vynikajícími sportovci minulosti i současnosti včetně olympijských medailistů. Děti si mohou 

prohlédnout medaile, poháry i další cenné sportovní artefakty a sportovci se je svým příkladem snaží 

motivovat k zájmu o sport. 

Cílovou skupinou projektu 

Pohyb 1P jsou především rodiče. Ti 

ještě v den testování získávají důležité 

informace týkající se pohybových 

dovedností svých potomků, další 

osvětové materiály a doporučení.  

Na internetových stránkách 

www.pohyb1p.cz pak naleznou návody 

na nejrůznější cvičení, která mohou 

s dětmi provozovat i doma, bez větších 

nároků na vhodné, potřebné sportovní 

vybavení.  

V roce 2019 se akce Pohyb 1P uskutečnily v 53 mateřských školách.  V uzpůsobené podobě 

byla cvičení prezentována veřejnosti také na těchto akcích: 

 Festival Sportu (20. 6. 2019) 

 Sportmanie Plzeň (23. – 25. 8. 2019) 

 Sokolský sportovní den v Křimicích (7. 9. 2019) 

 Family Fest Plzeň (15. 6. 2019) 

Projekt je financován z vlastních prostředků NSM. Velmi důležitá je ale též spolupráce a 

podpora ze strany Nadace RSJ, ale i dalších partnerů, mezi které patří především plzeňské městské 

obvody, na jejichž území se jednotlivé MŠ nacházejí, a město Plzeň. 
 

Více informací na www.pohyb1p.cz. 

6.2.2. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ)  - 4. ročník 

 
Sportovní hry mateřských škol navazují na projekt 

Pohyb 1P.  

Dětem umožňují od roku 2016 poznat atmosféru 

velkých sportovních soutěží. Zároveň je jejich cílem formou 

hravé soutěže přitáhnout děti k pokud možno pravidelnému 

pohybu („tréninku“) a také přispět k podchycení potenciálních 

sportovních talentů.  

Zájem o Sportovní hry mateřských škol ze strany MŠ přinesl v roce 2018 rozšíření o 

kvalifikační kola. Ta proběhla i v roce 2019 na čtyřech největších plzeňských obvodech. To umožnilo 
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zapojení všech veřejných plzeňských MŠ. K těm, které postoupily z kvalifikací, se pak pro finále 

přidaly MŠ z menších plzeňských obvodů.  

Finále proběhlo 21. května 2019 na 

Atletickém stadionu města Plzně. Mimo soutěž 

byla umožněna účast také dvěma 

mimoplzeňským MŠ. Aktivně si sportovního 

dopoledne při finále užilo více než 500 dětí. 

Realizaci akce zajišťovala obecně 

prospěšná společnost Pohyb a zdraví ve 

spolupráci s NSM a městem Plzeň. 

 

Více informací na www.shms.cz. 

 

6.2.3. Festival Sportu (FS) – 6. ročník 

 
Dobrá nálada a přirozená, nenucená radost z pohybu. 

Takový byl další ročník Festivalu Sportu, který se uskutečnil 20. 

června 2019 v OC Plzeň Plaza a přilehlém parku. Dopoledního 

programu se v rámci školních celků účastnilo téměř pět tisíc 

dětí. 

 Návštěvníci si mohli vyzkoušet některé z téměř 60 stanovišť, zapojit se do workshopů v rámci 

doprovodného tanečního programu nebo si užít koncert Báry Zemanové. Spolu s Nadací sportující 

mládeže a Pohyb a zdraví, o.p.s. se na realizaci akce podílelo několik desítek spolupracujících spolků, 

klubů a dalších organizací zajišťujících jednotlivá stanoviště. 

K vidění byl pohár pro mistry ČR v 

házené, který vybojovali hráči SSK Talent M.A.T. 

Plzeň. Při autogramiádách děti mohly získat 

podpisy právě úspěšných plzeňských házenkářů 

nebo futsalistů Interobalu Plzeň. Zájemci z řad 

mládeže doslova oblehli stanoviště tradičních i 

méně tradičních sportů. 

Bylo možné nechat si změřit rychlost 

hodu, kopu nebo odpalu. Zajímavým zpestřením 

nejen pro příznivce příběhů o Harrym Potterovi 

byla možnost zahrát si famfrpál. Vzhledem k 

horkému počasí se velkému zájmu těšila vodní 

skluzavka. 

 Dopolední část programu patřila především návštěvám školních celků. Kromě plzeňských škol 

přijely i děti z celého Plzeňského kraje. Za všechny můžeme jmenovat např. Horažďovice, Horní Břízu, 

Velhartice, Holoubkov, Rokycany nebo Manětín. 

 Odpoledne se děti mohly vrátit s rodiči nebo prarodiči a vyzkoušet stanoviště, které nestihly 

navštívit během dopoledne. 

S konceptem tohoto typu akcí přišla NSM již v roce 2004, kdy byl součástí projektu 

Pomáhejme začínajícím k úspěchům. Ten byl součástí Evropského roku výchovy prostřednictvím 
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sportu (EYES 2004). V roce 2013 Nadace sportující mládeže tento koncept oživila, když v Plzni 

uspořádala akci Hýbej se – Sportuj – Buď IN!.  V dalším roce následoval první ročník Festivalu Sportu 

pořádaný přímo v centru města. 

Více informací na www.festivalsportu.cz. 

 

6.3.  Forma kontrol, zhodnocení úrovně a významu nadačními příspěvky podpořených akcí 

 

K proplácení všech nadačních příspěvků (s výjimkou záloh, o které mohou požádat 

organizátoři akcí zařazených do programu TOP JSP) dochází až následně po předchozím předložení 

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 snížen pouze do výše oprávněně uznatelných nákladů předložených v rámci 

vyúčtování. 

 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 naleznete v níže uvedené tabulce. 

 
Přijaté dary, dotace, příspěvky (tab. č. 6) 

Dárce/Poskytovatel Částka 

Statutární město Plzeň - dotace 1 700 000 Kč 

Nadace RSJ (Pohyb 1P)     250 000 Kč 

Městský obvod Plzeň 1 (Pohyb 1P)       20 000 Kč 

Městský obvod Plzeň 3 (Pohyb 1P)       10 000 Kč 

Městský obvod Plzeň 4 (Pohyb 1P)       21 543 Kč 

CELKEM 2 001 543 Kč 
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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 opět v roce 2019 snížila oproti roku 2018 na 

864 tis. Kč. 

Toto snížení je z pohledu finančního zdánlivě pozitivní a projevuje se kladně v celkovém 

hospodářském výsledku.  Na druhé straně výše provozních prostředků může být limitující pro další 

rozvoj unikátních projektů NSM, ale i jejích dlouhodobých, osvědčených programů.  

  Formálně náklady na správu NSM za rok 2019 tvořily nepatrný 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 nadační jistinou) 

r. 1999: 500 000 Kč - vklad SR NSM jako základní nadační jistina 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. 2019: 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. 

             Hodnota nadační jistiny utrpěla v roce 2019 realizovanou ztrátou ve výši 1 811 tis. Kč, jelikož 

se nepodařilo fi Sympatia, a.s. vymoci ztrátu finančních prostředků z roku 2016 od správce (chyba 

software). Smlouva s fi. Sympatia byla ukončena. Pokračující vymáhání ztráty je možné do září 2021, 

naděje na pozitivní výsledem je však malá. 

Z druhého úhlu pohledu se podařilo dostat okamžitou hodnotu nadační jistiny po propadech 

k téměř vyrovnané hodnotě z roku 2014, přičemž nadační jistina byla schopna produkovat 

požadované prostředky dle dlouhodobě nastavené strategie. K tomu se došlo zefektivňováním péče o 
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nadační jistinu. Soustavným a promyšleným postupem za pomoci externích odborníků jsme se vedle 

hodnotovému navyšování nadační jistiny dostali i ke stabilizovanému každoročnímu výnosu pro 

zajištění základních nároků na provoz a rozvoj činnosti Nadace sportující mládeže. 

Dopadem covid-19 a následným všeobecným ekonomickým poklesem se však v první 

polovině roku 2020, kdy je VZ NSM vytvářena, situace významně změnila. Lze přepokládat, že stejně 

mimořádným způsobem bude třeba na péči o nadační jistinu reagovat. 

 

7.2.3. Hodnocení hospodářských výsledků NSM 
 

Celkové hodnocení hospodaření Nadace sportující mládeže je nejlépe vidět z následujících 

tabulek. 

Z čistě finančního hlediska je nejdůležitějším údajem kladný hospodářský výsledek oproti 

zápornému v roce 2018.  

Tabulka č. 7 navíc ukazuje značné rozdíly ve výsledcích hospodaření v jednotlivých létech, což 

lze očekávat i do budoucna. Podstatné pro rozvoj činnosti je pak udržet, v souvislosti s dlouhodobou 

koncepcí působení NSM, každoroční pravidelný příjem v časových intervalech odpovídajících 

potřebám při realizaci opakujících se aktivit. To se stále daří a příjem z investic nadační jistiny spolu s 

rezervními prostředky průběžné financování v zásadě dlouhodobě zajišťují. 

Tabulka č. 8 vyjadřuje relativně pozitivní výsledky. Pokud však připočteme každoroční inflaci, 

pak trvalé snižování finančních nákladů nehovoří ve prospěch rozvoje činnosti, která je jen částečně 

pasivně grantující. Většinu působení tvoří aktivní přístup k projektům a dlouhodobým programům. 

Náklady na správu nadační jistiny tvoří sice minimální hodnotu oproti jiným položkám, 

ukazují však na soustředěnou snahu NSM o jejich snižování. 

 
Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku (tab. č. 7) 

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 

2019 10 634 157,15 Kč   9 177 400,08 Kč  1 456 757,07 Kč 
 

 Přehled nákladů na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM (tab. č. 8) 

rok  náklady  

2017  1 139 423,40 Kč  

2018      890 238,47 Kč  

2019      863 954,78 Kč  
 

Přehled nákladů na správu nadačního jmění (tab. č. 9) 

rok  náklady  

2017  130 010,23 Kč  

2018    74 426,12 Kč  

2019     61 140,34 Kč  
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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 

 
stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 stav k 1.1.2018 stav k 31.12.2018 stav k 1.1.2019 stav k 31.12.2019 

Ocenitelná práva 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Drobný hmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dl. finanční majetek 25 438 347,51 Kč 20 835 690,06 Kč 20 835 690,06 Kč 20 202 097,54 Kč 20 202 097,54 Kč 20 202 097,54 Kč 

Oprávky k ocenitelným právům 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Oprávky k drobnému hmot. 
majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dlouhodobý majetek celkem 25 438 347,51 Kč 20 835 690,06 Kč 20 835 690,06 Kč 20 202 097,54 Kč 20 202 097,54 Kč 18 443 795,34 Kč 

 
 

      Pokladna 5 169,00 Kč 16 252,00 Kč 16 252,00 Kč 3 576,00 Kč 3 576,00 Kč 5 503,00 Kč 

Běžné účty 1 600 763,67 Kč 372 819,45 Kč 372 819,45 Kč 5 698 877,22 Kč 5 698 877,22 Kč 431 489,83 Kč 

Majetkové cenné papíry 10 532 898,37 Kč 17 893 660,36 Kč 17 893 660,36 Kč 11 165 675,63 Kč 11 165 675,63 Kč 20 480 713,10 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 345 084,02 Kč 53 546,73 Kč 53 546,73 Kč 34 717,63 Kč 34 717,63 Kč 24 765,03 Kč 

Jiné pohledávky 2 401 346,08 Kč 1 046 210,36 Kč 1 046 210,36 Kč 1 093 798,75 Kč 1 093 798,75 Kč 1 007 429,31 Kč 

Náklady příštích období 3 046,28 Kč 2 297,34 Kč 2 297,34 Kč 4 385,42 Kč 4 385,42 Kč 0,00 Kč 

Příjmy příštích období 1 743,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 14 400,00 Kč 55 900,00 Kč 55 900,00 Kč 263 400,00 Kč 263 400,00 Kč 263 400,00 Kč 

Krátkodobý majetek celkem 14 942 850,42 Kč 19 479 086,24 Kč 19 479 086,24 Kč 18 302 830,65 Kč 18 302 830,65 Kč 22 251 700,27 Kč 
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Přehled závazků 

      

 
stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 stav k 1.1.2018 stav k 31.12.2018 stav k 1.1.2019 stav k 31.12.2019 

Dodavatelé 83 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 986,87 Kč 1 986,87 Kč 1 176,87 Kč 

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

Ostatní závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Zaměstnanci 26 775,00 Kč 12 872,00 Kč 12 872,00 Kč 38 812,00 Kč 38 812,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní přímé daně 4 725,00 Kč 2 253,00 Kč 2 253,00 Kč 6 843,00 Kč 6 843,00 Kč 0,00 Kč 

Jine závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Výdaje příštích období 393 204,69 Kč 36 580,34 Kč 36 580,34 Kč 75 495,60 Kč 75 495,60 Kč 5 519,60 Kč 

Dohadné účty pasivní 73 100,00 Kč 65 400,00 Kč 65 400,00 Kč 65 400,00 Kč 65 400,00 Kč 68 400,00 Kč 

Závazky celkem 595 700,69 Kč 131 501,34 Kč 131 501,34 Kč 202 933,47 Kč 202 933,47 Kč 89 492,47 Kč 
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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. 2019 

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 6 930 000 Kč (4 692 428 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 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.  

2.3. Částkou 11 900 000 Kč uloženou do správy RSJ dle Smlouvy o obhospodařování portfolia 

číslo 01-000105.  

2.4. 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.  

2.5. Částkou 8 630 000 Kč investovanou ve společnosti Arca Investments, a.s. podle Protokolu 

o odevzdaní  vlastnej zmenky ze dne 8. 3. 2019 a ze dne 12. 8. 2019.  

 

Nadační jmění je v celé výši 39 810 000 Kč 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. 2019: 

výše vlastního jmění: 5 tisíc Kč 

výsledek hospodaření za rok 2019: 50 tisíc Kč 

 

7. Zaměstnanci a osobní náklady 
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce. 

Veškeré mzdové náklady činily: 448 030 Kč 

 

8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2019 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.  

 

 

II. 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění  

v účetním období: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

      

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. 
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2. Archivace a úschova dokumentace NSM 
Úschova dokumentů a účetních dokladů je zajištěna v prostorách sídla NSM. 

 

3. Způsob zpracování účetních záznamů  
Zpracování účetních záznamů je prováděno softwarovým programem Pohoda. 

 

4. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku 
Reprodukční cena byla uplatněna při bezúplatném nabytí cenných papírů.  

 

5. Druhy vedlejších nákladů 
Vedlejší náklady, jako např. dopravné, související s pořízením zboží a majetku jsou součástí 

pořizovací ceny. 

 

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. 2019 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. 

6.3. K 31. 12. 2019 byly krátkodobé cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu prostřednictvím    

        účtů nákladů a výnosů. 

 

7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2019   
V roce 2019 nebyly žádné změny. 

 

 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 2.1.2019. 

Při účetní závěrce byl pro přepočet použit kurz ČNB k 31. 12. 2019. 

 

 

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. 
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V nadaci není evidován žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem.    

      

2. Nadace vlastní jak cenné papíry držené na dobu delší než rok (dlouhodobé), tak i cenné papíry 
držené se strategií k obchodování do 1 roku (krátkodobé). Během roku 2015 investovala NSM 
3 000 000 Kč na základě smlouvy s Sympatia Financie, o.c.p., a.s. Při spravování portfolia 
vznikla NSM ztráta na základě neautorizovaných pokynů brokera. Tato ztráta byla promítnuta 
v účetnictví roku 2015. V roce 2019 byla investice u Sympatia Financie ukončena. Se 
zainteresovanou firmou jsou vedena jednání o vymožení náhrady vzniklých ztrát, které by byly 
zaúčtovány jako oprava hospodářského výsledku minulých let. Možnost náhrady ztrát existuje 
do září 2021. 

 

3. Nadace investovala rezervní prostředky ve výši 830 tisíc Kč u společnosti ITCL (ing. František 
Drtil). Úroky byly proúčtovány a zdaněny v jednotlivých letech. Smlouva o investici byla 
ukončena v listopadu 2017 a do účetní závěrky za rok 2019 nebyla na účet nadace vrácena jak 
investovaná částka, tak úroky. Celková pohledávka včetně úroků činí 1 204 tisíc Kč. Probíhají 
jednání o vrácení dlužné částky. 
 

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 2019 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 
 

6. Hospodářský výsledek NSM v r. 2019 je 1 456 757,07 Kč. 
 

7. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k odsouhlasení 
dalšího investování nadační jistiny. K odsouhlasení investice se nevyjádřila potřebná 2/3 
většina správní rady. Na základě koronavirové pandemie předpokládá nadace pokles příjmů 
pro další období zhruba o 35 %. 

 

 

V Plzni dne 16. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

9. Partneři, dárci, spolupracující osoby
 
Za spolupráci a podporu děkujeme partnerům a dárcům z

správy, školství, médií, ale i fyzických osob. K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři, dárci, spolupracující osoby 

podporu děkujeme partnerům a dárcům z řad firem, neziskových organizací, veřejné 
i fyzických osob. K nejvýznamnějším institucionálním partnerům patřili:

 

 

  

 

31 

řad firem, neziskových organizací, veřejné 
nejvýznamnějším institucionálním partnerům patřili: 



 

 

10. Kontakt 

IČ: 453 35 966

   www.sportovecplzne.cz               www.pohyb1p.cz     

 

Použitý obrazový materiál, s výjimkou mapových podkladů a log  spolupracující

Fakturační adresa/Adresa sídla: 

Nadace sportující mládeže 

Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň 

966 |  Bankovní spojení: ČSOB a.s., 135515175/0300

 

Kde nás nadejte 

 

Nadace sportující mládeže

Podmostní 4, 301 00 Plzeň

377 236 696         

info@nsm.cz          

www.nsm.cz

 

www.pohyb1p.cz               www.shms.cz               www.festivalsportu.cz

výjimkou mapových podkladů a log  spolupracujících organizací, je majetkem NSM.  Ikony: Designed by Freepic. 
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Bankovní spojení: ČSOB a.s., 135515175/0300 

Nadace sportující mládeže 

Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

696          

info@nsm.cz           

www.nsm.cz 

www.festivalsportu.cz 


