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2. Úvodní slovo předsedy Správní rady NSM
Úvodem krátké shrnutí – rok 2020 byl jedním z nejobtížnějších za celou historii existence Nadace od
jejího založení v roce 1993 ještě pod původním názvem Nadace pro výchovu sportující mládeže.
Strasti ve všech oblastech činnosti popisují další kapitoly výroční zprávy. Považuji však za
daleko důležitější se podívat do budoucnosti.
Pokud má Nadace sportující mládeže sehrávat nadále ve svém působení progresivní roli,
nutně musí vycházet z již se projevujících následků pandemických omezení na pohybové a sportovní
aktivity dětí a mládeže.
Za všechno hovoří už jen konstatování o všeobecném tloustnutí dětí. Blokování sportovních
aktivit velmi trápí sportovní svazy, protože dnes více než roční omezení či přímo výpadek se v cílené
sportovní přípravě prostě projevit musí.
Proto je potřeba pohlédnout do budoucnosti při realistickém vnímání zdravotních, sociálních
i ekonomických výhledů do dalších let.
Nadace sportující mládeže spolu s obecně prospěšnou společností Pohyb a zdraví bude muset
přizpůsobit a posunout svoje působení, hledat nové přístupy jak k mladým sportovním talentům, tak
celkově k mladé populaci tak, aby byla schopna oslovit a podpořit rodiče dětí, motivovat
k pravidelnému pohybu, rekreačnímu i výkonnostnímu sportu mladou generaci se specifickým
příspěvkem pro výsledkově se projevující sportovní talenty. Přičemž nesmí opomíjet nezbytnou
spolupráci se školským systémem.
Doufám, že pro naplnění našich posunů v činnost se dočkáme i nadále především podpory od
samosprávných orgánů a najdeme pochopení i u státních institucí, jelikož celospolečenský dopad
našeho působení považuji za nezpochybnitelný a nelze jej vnímat jen z lokální úrovně.
Na závěr tradičně děkuji nejen agilním spolupracovníkům, členům správních a dozorčích
orgánů NSM, ale i dalším spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, kteří nemalou měrou přispěli k
naplňování filantropické role Nadace sportující mládeže.

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 2020
I správní fungování NSM poznamenaly dopady koronavirové pandemie v promítnutí do
omezujících hygienických opatření.
Počet zasedání SR NSM se snížil na minimální úroveň, přičemž poslední, listopadové, se
poprvé v historii konalo formou videokonference. Po počátečních komplikacích se ukázalo, že tento
způsob jednání je přijatelný a lze v něm v nezbytných případech pokračovat s dostatečnou aktivní
účastí členů SR NSM.
Nadále se však prohloubil rozdílný náhled a přístup jednotlivých členů Správní rady k
působení NSM. To se projevuje jak v pohledu na zajištění i rozvoj činnosti, tak v péči o nadační jistinu
a v nárocích na potřeby k zajištění provozního fungování organizace či realizaci aktivit obsažených v
dlouhodobě koncipovaném nasměrování Nadace sportující mládeže (Příspěvek NSM ke koncepci
sportu v městě Plzni).
Závěr roku 2020 ukázal, že i do činnosti NSM se promítnou hlubší a pravděpodobně i
dlouhodobější celospolečenské následky bezprecedentních dopadů celosvětové virové nákazy.
Nadace sportující mládeže již v této době musí začít hledat způsoby reakce na radikální snížení
pohybových i sportovních aktivit dětí a mládeže, přizpůsobit a posunout svoje fungování s ohledem
na nové podmínky.
Těžko lze v této sociálně ekonomické situaci porovnávat činnost NSM v roce 2020
s předcházejícími roky. Můžeme jen konstatovat, že v následujících kapitolách VZ NSM za rok 2020
lze vystopovat maximální snahu o podporu dětí a mládeže v rámci nastaveného poslání Nadace
sportující mládeže.
Vnímání státních a samosprávných orgánů v této mimořádné době jen potvrdily, že problematika
fyzické připravenosti, a tím i sportu, mladé generace je natolik jedinečná, že je třeba jí věnovat
mimořádnou a specifickou pozornost především ve spolupráci se školským systémem.

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 – 26. ročník
Grant Talent Plzeň je určen k podpoře jednotlivců a sportovních kolektivů z Plzně. V případě
individuálních sportovců je podmínkou trvalé bydliště na území města Plzně nebo musí reprezentovat
plzeňský sportovní subjekt. Právnické osoby musí mít sídlo na území města Plzně.
Žádosti podané v roce 2020 byly ovlivněné pandemií Covid-19. Sportovci měli omezené
možnosti dosahovat potřebných výsledků z domácích i mezinárodních soutěží, které jsou jedním
z klíčových kriterií při posuzování výše příspěvku na činnost. Z tohoto důvodu došlo k drobnému
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poklesu v celkovém počtu přijatých žádostí. I přesto se sešlo nemalé množství požadavků
podložených kvalitními výsledky.
S přihlédnutím ke specifikům roku 2020 byly všechny žádosti individuálně posuzovány i
s ohledem na to, jakým způsobem pandemie ovlivnila sezonu daného sportovce/sportovního
kolektivu.
V souvislosti s příjmem žádostí, podpisem smluv i vyúčtování přistoupila NSM operativně
k řadě opatření tak, aby bylo zajištěno veškeré potřebné fungování a vyšli jsme vstříc žadatelům i
všem dalším partnerům a spolupracujícím osobám a zároveň se minimalizovalo riziko přenosu viru.
Nadační příspěvky z grantu Talent Plzeň jsou směřovány např. na nákup sportovního
vybavení, náklady na účast na soutěžích atd.
V rámci grantu je prioritizována podpora individuálních sportovců. Pro ně je určen i bonus
podtrhující důraz kladený NSM na propojení sportu a vzdělání. 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 jako sbírání zkušeností pro
budoucí jednání a komunikaci se sponzory či médii, což funguje v provázanosti s vyhlášením
Sportovce Plzně v kategoriích žactva a dorostu resp. programem Prezentace sportovních nadějí.
Celkem bylo v rámci grantu Talent Plzeň 2020 přijato 88 žádostí, z toho 75 pro fyzické osoby.
Uděleno bylo 86 nadačních příspěvků, z toho 74 fyzickým osobám a 12 pro právnické osoby.
Průměrná výše příspěvku pro fyzické osoby činila 6 162 Kč, v případě právnických osob 11 583 Kč. Při
zohlednění více příspěvků pro jeden právnický subjekt (např. příspěvek pro žactvo a dorost) pak
průměrná výše obdržených příspěvků na jeden právnický subjekt činila 19 857 Kč.
V tabulce níže jsou uváděny všechny nadační příspěvky pro právnické osoby. V případě
fyzických osob pak příspěvky vyšší než 10 000 Kč.
Historicky vychází grant z členění způsobu podpory výběru a výchovy sportovních talentů v
Plzni, který se vytvářel v létech 1993 – 1999.
Momentálně je grant Talent Plzeň jako forma podpory mladých a úspěšných sportovců
součástí komplexního Příspěvku NSM ke koncepci sportu v městě Plzni. Nadační příspěvky jsou v
tomto případě poskytovány s využitím prostředků od města Plzně.

Příjemce nadačního příspěvku

Jan Šindelář
TJ Lokomotiva Plzeň
Linda Suchá
AK Škoda Plzeň
Veronika Tondrová
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
Simona Spěšná
MS Bike Academy
1. LK Plzeň starší žáci
1. LK Plzeň dorost/junioři
DHC Plzeň
Sport studio J&A, z.s.
TALENT PLZEŇ

Grant Talent Plzeň (tab. č. 1 )
Odsouhlasená výše nadačního
příspěvku/Proplacená výše nadačního
příspěvku
12 500
19 000
10 500
12 000
10 000
10 000
22 000
12 000
22 000
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Klub biatlonu Plzeň-Litice
AK ŠKODA Plzeň - junioři
AK ŠKODA Plzeň - žactvo
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
(dorostenky)
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
(starší žáci)
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
(starší žačky)
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
(mladší žačky)
CELKEM (celk. výše všech proplacených
nadačních příspěvků)

18 000
15 000
6 000
8 000
6 000
6 000
4 000
595 000

6.1.2. TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) - 16. ročník
Prostřednictvím programu TOP JUNIOR Sport Plzeň (TOP JSP) NSM v roce 2020 již
pošestnácté podpořila organizátory významných sportovních akcí pro mládež.
Program je určen výhradně pro špičkové mezinárodní akce mládeže splňující vypsaná kritéria.
Spolu s mezinárodní účastí je nutno naplnit např. podmínku vícedenního charakteru akce, každoroční
periodicita atd. Opakující se garantovaný příspěvek od NSM přispívá ke zlepšování kvality turnajů a
zajištění tradice jejich pokračování.
Správnost záměru NSM potvrzuje i důležitost, jakou akcím obdobného charakteru na
celostátní úrovni přikládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
I v případě TOP JSP bylo jak ze strany organizátorů, tak ze strany NSM, nutné reagovat na
situaci způsobenou koronavirovou pandemií. Došlo k termínovým i dalším organizačně-provozním
změnám, v případě sportovní střelby bylo vyhověno žádosti pořadatelů a podpora byla místo
tradičních Shooting Hopes směřována na Grand Prix Plzeň 2020 Air Weapons. V případě karate se
turnaj uskutečnil e-formou. Specifickým způsobem byli podpořeni také organizátoři Mezinárodního
vánočního basketbalového turnaje.
Přesto je pozitivní, že i za extrémně komplikovaných podmínek byla tradice akcí zařazených
do TOP JSP zachována s perspektivou jejich dalšího pokračování, pokud tomu podmínky dovolí.
Nadační příspěvky jsou v tomto případě poskytovány s využitím prostředků od města Plzně.
Zájmem NSM je, aby pokračovala také tradice Memoriálu Josefa Žaloudka, u jehož založení
nadace stála, byť se nejedná o akci zařazenou do TOP JSP a proto ani z těchto prostředků nemohla
být podpořena.

Název akce
Memoriál Miroslava
Šafra (házená)
Grand Prix Plzeň 2020
Air Weapons
(sportovní střelba)
EX Pilsen Babolat Cup
(tenis)

TOP JUNIOR SPORT Plzeň (tab. č. 2 )
Příjemce nadačního
Odsouhlasená výše nadačního příspěvku /
příspěvku
Proplacená výše nadačního příspěvku
TALENT PLZEŇ při
75 000
Bolevecké ZŠ, z.s.
Sdružení střeleckých
75 000
klubů města Plzně, z.s.
Tenisový klub Slavia
Plzeň z.s.

75 000
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Memoriál Stanislava
Štrunce (fotbal)
Euro Karate Grand Prix
– mezinárodní pohár
v karate
Mezinárodní vánoční
basketbalový turnaj
CELKEM

VIKTORIA PLZEŇ –
fotbal, z.s.
Club karate Plzeň z.s.

75 000

TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

19 792

75 000

394 792

6.1.3. Sportovec Plzně -23. ročník
Vyhlášení prestižní ankety Sportovec Plzně v
kategoriích žactva a dorostu připravuje Nadace sportující
mládeže ve spolupráci s městem Plzeň pod záštitou
primátora města. Vyhlášení ankety se mělo uskutečnit
18. března 2020 v obřadní síni plzeňské radnice.
Kompletně zajištěnou akci bylo nutné zrušit v souvislosti s koronavirovými opatřeními
vypsanými těsně před tím, než se mělo slavnostní vyhlášení proběhnout. Protože opatření
nedovolovala slavnostní odpoledne uskutečnit v obvyklé podobě, připravila NSM ve spolupráci
s Kanceláří primátora přijetí nejlepších sportovců Plzně na radnici, které se uskutečnilo ve středu
24. června. Vedle zástupců Správní rady NSM se jej účastnili primátor města Plzně Martin Baxa a
první náměstek primátora Roman Zarzycký. Při této příležitosti zároveň došlo ke zveřejnění výsledků
ankety. Ve spolupráci s jednotlivými obvody následně proběhlo ještě přijetí sportovců na radnicích
obvodů, protože z důvodu omezení počtu osob v sále nebyla osobní účast starostů při vyhlášení
možná.
V kategorii mladšího žactva, vyhlašované bez pořadí, se mezi kvintet nejlepších dostala Eliška
Fialová (lukostřelba), Kateřina Chytilová (triatlon), Martin Panzer (kanoistika na divoké vodě), Viktorie
Trůková (golf) a Ellen Zaradič (plavání).
Titul Sportovec Plzně 2019 v kategorii staršího žactva tentokrát patří Evě Matějovičové, která
se loni stala mistryní světa ve sportovním aerobiku. Mezi další oceněné v kategorii staršího žactva
patří Dan Hlaváček (golf), Tomáš Chocholatý (plavání), Kryštof Ruža (karate), nejlepší sportovkyně
Plzně za předcházející rok Simona Spěšná (cyklistika) a Dan Syrový (skateboard slalom).
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Titul pro Sportovce Plzně v kategorii dorostu obhájil tenista Jonáš Forejtek. Ten v loňském
roce získal hned tři juniorské grandslamové tituly. Na Australian Open a ve Wimbledonu ve čtyřhře,
na US Open ve dvouhře. Při své premiéře v českém Daviscupovém týmu pak přispěl dvěma výhrami v
singlu.
Vynikajících výsledků dosáhli i další ocenění v kategorii dorostu, mezi které patří Jakub Forejt
(atletika), Michal Forejt (atletika), Jan Hašek (MTBO – Mountain bike orienteering, LOB – Lyžařský
orientační běh), Petr Hrubý (Golf), Filip Ličman (atletika), Linda Suchá (atletika), Jan Šindelář (slalom a
sjezd na divoké vodě) a Veronika Tondrová (plavání).
V kategoriích družstev byly oceněny následující kolektivy:
Žactvo:
• BK Lokomotiva Plzeň, z.s., (basketbal)
• DHC Plzeň z.s. (házená)
• PK Slavia VŠ Plzeň – mladší a starší žactvo
• TJ Lokomotiva Plzeň – posádka Ondřej Baštář a Petr Pelnář (jachting)
• Talent Plzeň při Bolevecké základní škole, z.s. (házená)
Dorost:
• AK Škoda Plzeň – společné ocenění pro družstva AK Škoda Plzeň (atletika)
• TRIO AE klub Lady Plzeň z.s. (sportovní aerobik)
• Hockey Club Plzeň 1929 (lední hokej)
• Plavecký klub Slávia štafeta, z.s. (plavání)
• Sport Club Plzeň z.s., (běh na lyžích)
Součástí vyhlášení Sportovce Plzně v kategorii dorostu je také udělení Ceny rektora
Západočeské univerzity v Plzni. 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 2019 se stal Jan Šindelář, který se věnuje slalomu a sjezdu na divoké vodě. K předání ceny z
rukou rektora ZČU Miroslava Holečka došlo následně na půdě Západočeské univerzity.
Poděkování za dlouholetou práci s mládeží se dostalo třem trenérům. In memoriam byla
oceněna trenérka lukostřelby a olympionička Barbora Horáčková. Dalšími oceněnými byl trenér
atletiky Josef Čeliš, který se trenérské činnosti v plzeňských atletických klubech věnuje od roku 1971
až do současnosti a dlouholetý trenér karate Jan Pytlík.
Plzeňskou Trenérkou roku mládeže se potřetí v řadě stala Lucie Plašilová (atletika – AK Škoda
Plzeň). Ta je podepsaná například pod úspěchy dvojčat Forejtových. Mezi trojici nejlepších dále patří
Adéla Hasmanová (aerobik – Studio J&A Plzeň) a Jan Šípek (lukostřelba – 1. LK Plzeň).
Profily všech nominovaných jednotlivců, družstev i trenérů byly představeny na
www.sportovecplzne.cz a postupně zveřejňovány také na Facebooku NSM.
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.
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Sportovec Plzně 2018 (tab. č. 4)
Příjemce nadačního příspěvku
Proplacená výše nadačního příspěvku
TJ Lokomotiva Plzeň - jachting
3 000
Talent Plzeň
3 000
DHC Plzeň
3 000
BK Lokomotiva Plzeň
3 000
PK Slavia VŠ Plzeň - žactvo
3 000
AK Škoda Plzeň
4 000
4 000
Sport Club Plzeň
PK Slavia VŠ Plzeň - dorost
4 000
Hockey Club Plzeň 1929
4 000
CELKEM (celk. výše všech proplacených
115 000
nadačních příspěvků)
Více informací na www.sportovecplzne.cz.
6.1.4. Výstava Sportovec Plzně - 18. ročník
Termín výstavy v mázhauzu radnice v Plzni, která je součástí doprovodných aktivit spojených
s vyhlášením Sportovce Plzně, byl od 6. do 27. března 2020. Bohužel v průběhu výstavy došlo k přijetí
opatření proti šíření koronaviru, čímž došlo k omezení možnosti návštěv expozice. V této souvislosti
jsme zaznamenali ohlasy od lidí, kteří výstavu nestihli navštívit, byť o to měli zájem.
Hlavním obsahem výstavy bylo představení všech jednotlivců, družstev i trenérů
nominovaných v anketě Sportovec Plzně 2019. Věříme, že podobně jako v minulosti mezi
zveřejňovanými nechyběli sportovci, kteří jednou dosáhnou významných úspěchů na olympijských
hrách, mistrovstvích světa nebo Evropy.
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6.1.5. Prezentace úspěchů sportovních nadějí
NSM si klade za cíl také prezentaci úspěchů mladých sportovců veřejnosti. Vedle vyhlášení
Sportovce Plzně a výstavy v mázhauzu radnice, kterým jsou věnovány samostatné kapitoly výroční
zprávy, přináší NSM ve zpravodajské sekci portálu www.sportovecplzne.cz a prostřednictvím
sociálních sítí aktuální informace a články o výsledcích plzeňských sportovních nadějí, videa,
rozhovory a další zajímavosti.
Mladí sportovci tak mají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži povinnosti, které jsou běžnou
součástí života profesionálních sportovců. Mezi ně patří i komunikace s médii či plnění povinností
vůči partnerům a sponzorům. To vše probíhá i v návaznosti na grant Talent Plzeň.
Můžeme s potěšením konstatovat, že obdobný koncept dle vzoru NSM přebírají i další
organizace. Zlepšuje se i selfpromotion samotných sportovních klubů vůči úspěchům mládeže. To vše
má pozitivní vyústění ve větší pozornosti, které se úspěchům plzeňských sportovních nadějí dostává.
6.1.6. Propojení sportu, vzdělání a praxe
Nadace sportující mládeže v posledních zhruba 7 létech zintenzivňuje svoje snahy o propojení
sportu a vzdělání, což je možné vysledovat i z výročních zpráv NSM předcházejících let.
Důraz na propojení sportu a vzdělání se prolíná napříč činností NSM a váže se především na
spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU).
Toto koncepční nasměrování vyvrcholilo v roce 2020 podepsáním Dohody o spolupráci mezi
NSM a ZČU, která navazuje na vstupní dohodu uzavřenou již v roce 2006. Aktualizovaná Dohoda na
základě dlouhodobých zkušeností ze vzájemné spolupráce nastavuje konkrétní oblasti a obsah
činností ve společném zájmu.
V souvislosti s Dohodou došlo k dalšímu významnému pokroku. NSM ve spolupráci se ZČU
sestavila program celoživotního vzdělávání pro pracovnice/vníky mateřských škol, který byl
akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud to podmínky dovolí, počítá se s
jeho realizací v 2. pololetí roku 2021.
Tím však snahy o cílený vliv NSM (Pohyb a zdraví, o.p.s. - PaZ) nekončí. Činnost NSM (PaZ) se
promítla po připomínkách k pracovní verzi i do Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030.
Abnormality roku 2020 jen potvrdily nutnost zapojení NSM do širšího okruhu působení i
jiných institucí na zdůraznění pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže. Bohužel, účast na
významné akci – mezinárodní Konference systému volného času mládeže – skončila z důvodu zrušení
Konference pouze v úrovni přípravy společného příspěvku se ZČU.
I přes významné komplikace nadále pokračuje zapojení studentů, opět především ze ZČU, do
iniciativ NSM i PaZ. Prostřednictvím aktivních pracovníků a pracovnic školského systému pak dochází
k nutnému propojení zkušeností z praxe a teoretických poznatků získávaných především z
akademického prostředí.
Významným příspěvkem k propojení pohybových aktivit a sportu dětí i mládeže, výchovy a
vzdělávání byla pětiletá spolupráce s Nadací RSJ. Po jejím vyhodnocení má NSM nadále zájem na
jejím pokračování, jelikož je si plně vědoma, a chce nadále rozvíjet, pozitivní synergie mezi pohybem
a celkovým osobnostním rozvojem mladého organizmu.
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6.1.7. Souhrn příspěvků třetím osobám
Souhrn příspěvků třetím osobám (tab. č. 5)
Grant/akce
Celková výše odsouhlasených nadačních
příspěvků /Proplacená výše nadačního
příspěvku
Grant Talent Plzeň
600 000 Kč / 595 000
Sportovec Plzně 2018 v kat. žactva a dorostu
131 000 Kč / 115
15 000 Kč
TOP Junior Sport Plzeň
450 000 Kč / 394 792 Kč
CELKEM (celk. výše všech proplacených
1 181 000 Kč / 1 104
1 792 Kč
nadačních příspěvků)

6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport
v Plzni
6.2.1. Pohyb 1P – od roku 2008
rojekt Pohyb 1P tvoří fundament všech aktivit NSM zaměřených na
Projekt
děti předškolního věku. Nadace sportující mládeže jej vytvořila již v roce 2008
a od té doby se těší rostoucímu zájmu mateřských škol i akademického
prostředí nejen v Plzni
Plzni.
Pohyb 1P zjišťuje pohybové dovednosti předškoláků.
předškoláků Zároveň u nich
zábavnou formou vytváří kladný vztah ke sportu a k pohybovým aktivitám.
akt
Svým rozsahem je plzeňský projekt v rámci republiky unikátní.
Bohužel v roce 2020 bylaa i tato aktivita ovlivněna pandemií Covid-19. Až do března probíhaly
všechny práce na projektu standardním způsobem. Ve chvíli, kdy se měly týmy Pohyb 1P vydat přímo
do mateřských škol ale přišla epidemiologická opatření, která vše znemožnila. Podobná situace se
opakovala i na podzim.
V rámci projektu
tu je kladen důraz i na sekundární efekty jako je informování rodičů a snaha o
jejich ovlivnění ve směru k pohybovým projevům dětí spojených pokud možno s dalšími poznávacími
aktivitami.
Především pro zákonné zástupce jsou připravovány návody na cvičení, které s dětmi mohou
sami provádět podle internetové prezentace
prezentace.. Zároveň se jedná o směr, který se i do budoucna bude
nadále rozvíjet a to i v souvisl
souvislosti s připravovaným projektem Předškoláci
ředškoláci v pohybu, který ve
spolupráci s městem Plzeň NSM připravuje.
Pozitivem bylo, žee díky letnímu rozvolnění proti epidemiologických opatření se ve dnech
15. – 23. srpna mohla uskutečnit v parku za OC Plzeň Plaza Sportmanie Plzeň.
Plzeň V rámci jednoho
z třídenních bloků tak byl prezentován i projekt Pohyb 1P
1P, respektive v širším
ším smyslu pohybové
aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku. Sportm
Sportmanie Plzeň se i v roce 2020 těšila
vydatnému zájmu návštěvníků a stánek 1P byl podobně jako ostatní stanoviště v obležení dětí.
Více informací na www.pohyb1p.cz .
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6.2.2. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) - 5. ročník
Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat
atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří.
Kvalifikační kola proběhla ve všedních dnech
od 3. do 11. února 2020 a zapojily se do nich mateřské školy ze
všech „velkých“ plzeňských obvodů.
Určitou komplikací byla probíhající chřipková epidemie,
kvůli které některé mateřské školy dorazily s menším počtem dětí. Jedna MŠ musela dokonce svoji
účast úplně zrušit.
Z kvalifikací mělo do finále SHMŠ plánovaného na 12. května 2020 postoupit na dvě desítky
MŠ doplněných o mateřské školy ze čtyř menších obvodů, které postupovaly přímo.
Bohužel, další průběh 5. ročníku SHMŠ už ovlivnila pandemie Covid-19 a s tím související
opatření. Právě z důvodu platných epidemiologických opatření se finále na Atletickém stadionu
města Plzně neuskutečnilo.
Jakmile to epidemiologická situace umožňovala, byly MŠ z menších obvodů osloveny s
možností uskutečnění akce ve venkovních prostorách mateřských škol. To vše za striktního dodržení
těch nejpřísnějších hygienických a bezpečnostních pravidel. Tuto možnost využila MŠ Křimice.
Ze všech získaných výsledků následně proběhlo vyhodnocení. Každé dítě startující v kvalifikaci
si odneslo švihadlo a další drobné dárky. Švihadla byla distribuována i do těch MŠ, které se SHMŠ z
důvodu koronavirových opatření již nemohly zúčastnit. Stejně tak byly do příslušných MŠ rozvezeny
hodnotné ceny za umístění v celkovém pořadí.
Pořadí deseti nejlepších MŠ 2020:
1. Sedmička, 7. Mateřská škola Plzeň
2. 64. MŠ Plzeň
3. Cvrčci, 5. MŠ Plzeň
4. 63. MŠ Plzeň
5. 54. MŠ Plzeň
6. Lochneska, 78. MŠ Plzeň
7. Sluníčka, 91. MŠ Plzeň
8. Sovičky, 7. ZŠ a MŠ Plzeň
9. Kosíci, 87. MŠ Plzeň
10. Veverky, 23. MŠ Plzeň
Realizaci akce zajišťovala obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví ve spolupráci s NSM a
městem Plzeň.
Více informací na www.shms.cz .
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6.2.3. Festival Sportu (FS) – 7. ročník
V roce 2020, konkrétně 24. června, se měl uskutečnit
již 7. ročník Festivalu Sportu. Ten se tradičně koná v OC Plzeň
Plaza a v přilehlém parku. Návštěvníci si při akci mohou
vyzkoušet některou z mnoha desítek sportovních aktivit nebo
se pobavit při bohatém doprovodném a kulturním programu.
Koncept tohoto typu akcí představila NSM již v roce 2004. Tehdy jako součást projektu
Pomáhejme začínajícím k úspěchům, který byl součástí Evropského roku výchovy prostřednictvím
sportu (EYES 2004).
Po několikaleté přestávce NSM koncept oživila, a v roce 2013 uspořádala akci Hýbej se –
Sportuj – Buď IN!, která se uskutečnila v Plzni na Lochotíně. V dalším roce již následoval první ročník
Festivalu Sportu pořádaný v centru města.
Přípravy na 7. ročník Festivalu Sportu se jako obvykle rozběhly již v druhé polovině roku
2019. Opatření přijatá kvůli pandemii Covid-19 však uspořádání Festivalu Sportu znemožnila a již
rozběhnuté práce bylo nutné pozastavit a následně sedmý ročník Festivalu Sportu definitivně zrušit.
Více informací na www.festivalsportu.cz .

6.3. Forma kontrol, zhodnocení úrovně a významu nadačními příspěvky podpořených akcí
Všechny nadační příspěvky se proplácí až po předložení vyúčtování a jeho kontrole. Tím je
výrazně eliminována možnost proplacení příspěvku na základě podkladů, které by se mohly jevit jako
nedopovídající. Jedinou výjimku tvoří zálohy organizátorům akcí zařazených do programu TOP JSP
v případě, že o ně požádají.
Pokud dojde ke zjištění nějakého pochybení, je příjemce nadačního příspěvku vyzván k tomu,
aby v dohodnutém termínu předložil opravené nebo zcela přepracované vyúčtování. Pokud není
vyúčtování předloženo v odpovídající podobě a nesplňuje předepsané nároky, k proplacení
nadačního příspěvku nedojde. Případně je proplácená výše nadačního příspěvku snížena tak, že
odpovídá výši oprávněně uznatelných nákladů předložených v rámci vyúčtování.
Grant Talent Plzeň je vítanou možností k získání podpory na „Moc vám všem děkuji za
sportovní činnost především u individuálních žadatelů. Na stejném podporu. Obzvláště v současné
principu stojí i podpora z grantu Sportovec Plzně, která je formou

době jste naprosto výjimeční.“

ocenění a odměny pro sportovce vyhodnocené ve stejnojmenné anketě. Babička podpořených
Zároveň je možné nadační příspěvek vnímat i jako poděkování za sportovců
vynikající reprezentaci města Plzně.
Podpora z programu TOP Junior Sport Plzeň je pro pořadatele jistotou, která jim v případě
naplnění vypsaných podmínek dává možnost každoročně připravovat akce s perspektivou jejich
uskutečnění na odpovídající úrovni.
I přes situaci způsobenou koronavirovou pandemií, kdy se celá řada sportovních akcí
nemohla uskutečnit, nebo některé soutěže zůstaly nedohrány, a sportovci neměli možnost dosahovat
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kvalitních sportovních výsledků v obvyklé míře, došlo pouze k nepatrnému snížení počtu žádostí,
které NSM obdržela.
Nejen z ohlasů vyplývá, že důležitost podpory sportovních talentů i v této době zůstává velmi
důležitou.

7. Zpráva o hospodaření NSM
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dary
Přehled přijatých darů, dotací a příspěvků naleznete v níže uvedené tabulce. Pandemie Covid-19
ovlivnila i čerpání dotací. Např. projekt Pohyb 1P se nemohl rozběhnout v plné míře a nemohlo proto
dojít ani k plnému čerpání dotací.
Přijaté dary, dotace, příspěvky (tab. č. 6)
Dárce/Poskytovatel
Statutární město Plzeň - dotace
Městský obvod Plzeň 1 (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 3 (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 4 (Pohyb 1P)
Plzeňský kraj (Pohyb 1P)
CELKEM

Částka/Čerpání

1 200 000/1 104 792 Kč
20 000/2 000 Kč
25 000/9 996 Kč
25 179/12 240 Kč
30 000/0 Kč
1 300 179 Kč/ 1 129 028 Kč

7.2. Hodnocení hospodaření NSM
Při hodnocení hospodaření každé nadace je třeba vhled dle možností daných zákonem (dobrý
hospodář, obezřetné investice a další obecná ustanovení Občanského zákoníku) a další týkající se
přímo fundací.
Z hlediska hospodaření instituce v daném roce je nutné posoudit hlavně zajištění provozu a
rozvoj činnosti spolu s naplněním rozpočtu na straně příjmů. U NSM především příjmů z nadační
jistiny a příspěvku od zřizovatele s ohledem na dlouhodobost institucionálního zakotvení a
následného naplňování poslání a cílů NSM.
7.2.1. Náklady na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM
Výše nákladů na zajištění provozu a činnosti se v roce 2019 výrazně snížila a v roce 2020
zůstala zhruba na stejné úrovni zhruba 855 tis. Kč.
Opakované snížení nákladů je z pohledu čistě finančního zdánlivě příznivý a projevuje se
pozitivně v celkovém hospodářském výsledku, ale na druhé straně nepřispívá k rozvoji činnosti,
nevytváří předpoklad pro kvalitní profesionální řízení, personální zabezpečení a odpovídající
technické vybavení.
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Dlouhodobé snižování hodnoty této položky nutně omezuje NSM především směrem
k rozvoji unikátních projektů NSM, ale i jejích dlouhodobých, osvědčených programů.
Formálně náklady na správu NSM za rok 2020 tvořily nepatrný zlomek z hraniční hodnoty
povolených 20 % hodnoty 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. 2020: 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 prostřednictvím fi. Sympatia, a.s., neumožnil v této praxi pokračovat.
Hodnota nadační jistiny tím 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, a.s. byla ukončena. Pokračující vymáhání ztráty je možné do
září 2021, naděje na pozitivní výsledem je však mizivá.
Ve snaze kompenzovat výše uvedenou ztrátu přistoupila SR NSM počátkem července 2019
k opakovanému investování do směnky emitované fi ARCA, a.s., jelikož v minulosti proběhlo dvakrát
zainvestování 5 mil Kč bez problémů. Poslední, třetí, investici ve výši 3 630 tis. Kč však před
vyplacením postihly neblahé důsledky obtíží fi ARCA, a.s. způsobené především důsledky
koronavirové pandemie. Směnka včetně úroků (235 950 Kč) nebyla dosud uhrazena. SR NSM
s ohledem na počínající soudní řízení s ARCA, a.s. hledá nejvhodnější způsob na vymožení celé dlužné
částky.
Ještě koncem roku 2019 se podařilo po propadech dostat okamžitou hodnotu nadační jistiny
k téměř vyrovnané původní hodnotě, přičemž nadační jistina byla schopna produkovat požadované
prostředky dle dlouhodobě nastavené strategie.
Soustavným, 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.
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Bohužel, dopadem covid-19 a následným všeobecným ekonomickým poklesem se však
v první polovině roku 2020 situace významně změnila. Koncem roku 2020 se však aktuální hodnota
nadační jistiny se započtením ztráty 1 811 tis. Kč (fi Sympatia, a.s) dostala na úroveň 38 400 tis Kč.
A pokud nebudeme brát v úvahu možné ztráty z hodnoty směnky, výše nadační jistiny byla
oproti vstupnímu zainvestování nižší o akceptovatelných 1 410 tis. Kč.
Celkový hospodářský vývoj je vnímán členy SR NSM jako nejasný. Proto většinou hlasů
rozhodla o uložení části nadační jistiny ve výši 5 mil. Kč na přechodnou dobu formou spoření
prostřednictvím vkladového účtu.
V reakci na výše uvedené přijala SR NSM rozhodnutí, že hodnota nadační jistiny bude
k 30. 06. 2021 zkontrolována, a pokud bude nižší než aktuálně zapsaná, případně snížená o více
než 5 %, přistoupí se k faktickému snížení nadační jistiny.
7.2.3. Hodnocení hospodářských výsledků NSM
Celkové hodnocení hospodaření Nadace sportující mládeže je nejlépe vidět z následujících
tabulek.
Ze souhrnného hlediska je nejdůležitějším údajem záporný hospodářský výsledek, který
v porovnání s předcházejícími léty ukazuje především to, že hospodaření NSM není a ani nemůže být
stejný. Zcela neobvyklý průběh roku 2020 se v tomto výsledku plně odráží.
Celkový výsledek je podmíněn především stavem a výnosy nadační jistiny, přičemž výnosy
musí pokrýt každoroční provozní náklady a rozvoj činnosti. Okamžitá hodnota nadační jistiny k 31. 12.
každého roku je relativním údajem. Vzhledem k inflaci musí být cílem její správy nárůst její reálné
hodnoty.
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 s obtížemi stále daří a příjem z investic nadační
jistiny spolu s rezervními prostředky musí nadále v převážné většině dlouhodobě zajišťovat průběžné
financování náklady na provoz a rozvoj činnosti. Do výrazně nižších výnosů i nákladů v porovnání roků
2019 a 2020 se promítají především výsledky investic nadační jistiny.
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 NSM tvoří aktivní přístup k projektům a dlouhodobým
programům.
Náklady na správu nadační jistiny(tab. č. 9) tvoří sice minimální hodnotu oproti jiným
položkám, ukazují však na soustředěnou snahu NSM o jejich snižování.
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rok
2016
2017
2018
2019
2020

Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku (tab. č. 7)
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
19 301 454,00 Kč
19 337 178,47 Kč
-35 724,47 Kč
19 214 275,72 Kč
17 983 688,15 Kč
1 230 587,57 Kč
7 348 689,16 Kč
8 574 526,88 Kč
-1 225 837,72 Kč
10 634 157,15 Kč
9 177 400,08 Kč
1 456 757,07 Kč
1 325 010,17 Kč
1 672 335,82 Kč
-347 325,65 Kč

rok
2017
2018
2019
2020

Přehled nákladů na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM (tab. č. 8)
náklady
1 139 423,40 Kč
890 238,47 Kč
863 954,78 Kč
855 375,48 Kč

rok
2017
2018
2019
2020

Přehled nákladů na správu nadačního jmění (tab. č. 9)
náklady
130 010,23 Kč
74 426,12 Kč
61 140,34 Kč
31 901,31 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 je uveden níže v tabulkách, přičemž v jiných závazcích se promítlo vrácení nevyčerpaných dotací:

Přehled majetku
Ocenitelná práva
Drobný hmotný majetek
Ostatní dl. finanční majetek
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému hmot.
majetku
Dlouhodobý majetek celkem

stav k 1.1.2018
0,00 Kč
0,00 Kč
20 835 690,06 Kč
0,00 Kč

stav k 31.12.2018
0,00 Kč
0,00 Kč
20 202 097,54 Kč
0,00 Kč

stav k 1.1.2019 stav k 31.12.2019
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20 202 097,54 Kč
18 443 795,34
0,00 Kč
0,00 Kč

stav k 1.1.2020
0,00 Kč
0,00 Kč
18 443 795,34
0,00 Kč

stav k 31.12.2020
0,00 Kč
0,00 Kč
18 888 437,81
0,00 Kč

0,00 Kč
20 835 690,06 Kč

0,00 Kč
20 202 097,54 Kč

0,00 Kč
20 202 097,54 Kč

0,00 Kč
18 443 795,34 Kč

0,00 Kč
18 443 795,34

0,00 Kč
18 888 437,81

Pokladna
Běžné účty
Majetkové cenné papíry
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý majetek celkem

16 252,00 Kč
372 819,45 Kč
17 893 660,36 Kč
0,00 Kč
38 400,00 Kč
53 546,73 Kč
1 046 210,36 Kč
2 297,34 Kč
0,00 Kč
55 900,00 Kč
19 479 086,24 Kč

3 576,00 Kč
5 698 877,22 Kč
11 165 675,63 Kč
0,00 Kč
38 400,00 Kč
34 717,63 Kč
1 093 798,75 Kč
4 385,42 Kč
0,00 Kč
263 400,00 Kč
18 302 830,65 Kč

3 576,00 Kč
5 698 877,22 Kč
11 165 675,63 Kč
0,00 Kč
38 400,00 Kč
34 717,63 Kč
1 093 798,75 Kč
4 385,42 Kč
0,00 Kč
263 400,00 Kč
18 302 830,65 Kč

5 503,00 Kč
5 503,00 Kč
431 489,83 Kč
431 489,83 Kč
20 480 713,10 Kč 20 480 713,10 Kč
15 000,00
15 000,00 Kč
38 400,00 Kč
38 400,00 Kč
24 765,03 Kč
24 765,03 Kč
1 007 429,31 Kč 1 007 429,31 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
263 400,00 Kč
263 400,00 Kč
22 266 700,27 Kč 22 266 700,27 Kč

6 007,00 Kč
5 464 528,40 Kč
11 466 954,22 Kč
0,00 Kč
38 400,00 Kč
21 814,07 Kč
4 825 325,61 Kč
2 959,85 Kč
0,00 Kč
263 400,00 Kč
22 089 389,15 Kč
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Přehled závazků

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Jine závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
Závazky celkem

stav k 1.1.2018
0,00 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
12 872,00 Kč
2 253,00 Kč
0,00 Kč
36 580,34 Kč
65 400,00 Kč
131 501,34 Kč

stav k 31.12.2018
1 986,87 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
38 812,00 Kč
6 843,00 Kč
0,00 Kč
75 495,60 Kč
65 400,00 Kč
202 933,47 Kč

stav k 1.1.2019 stav k 31.12.2019
1 986,87 Kč
1 176,87 Kč
14 396,00 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
38 812,00 Kč
0,00 Kč
6 843,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
75 495,60 Kč
5 519,60 Kč
65 400,00 Kč
68 400,00 Kč
202 933,47 Kč
89 492,47 Kč

stav k 1.1.2020
1 176,87 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 519,60 Kč
68 400,00 Kč
89 492,47 Kč

stav k 31.12.2020
1 168,87 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
4 761,00 Kč
839,00 Kč
125 208,00 Kč
5 734,13 Kč
107 400,00 Kč
259 507,00 Kč
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8. Zpráva nezávislého auditora, audit účetní závěrky a její příloha
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Rozvaha
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Výsledovka
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Příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020
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 3 630 000 Kč investovanou ve společnosti Arca Investments, a.s. podle
Protokolu o odevzdaní vlastnej zmenky ze dne 12.8.2019.
2.6. Částkou 5 000 000 Kč uloženou na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou u
J&T banky.
Uvedené částky jsou jmenovité hodnoty, nikoliv reálné hodnoty.
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. 2020:
výše vlastního jmění: 5 tisíc Kč
výsledek hospodaření za rok 2020: -24 tisíc Kč
7. Zaměstnanci a osobní náklady
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce.
Veškeré mzdové náklady činily: 129 510 Kč
8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2020 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.

II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
v účetním období: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
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. 2020 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 31.12.2020 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. 2020
V roce 2020 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 2.1.2020. Při účetní závěrce byl pro přepočet použit kurz ČNB k 31.12.2020.

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.
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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 2020 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. Nadace investovala část nadačního jmění ve výši 3 630 000 Kč do společnosti Arca
Investments a.s. formou směnky. Směnka byla splatná 7. července 2020. Společnost
Arca je v současné době v insolvenčním řízení a potvrdila svůj závazek vůči NSM ve
výši 3 865 950 Kč.
5. Výše přijaté dotace na činnost od zřizovatele (město Plzeň): 1 200 000,--Kč.
Z přijaté dotace nebyla na rozvoj činnosti nadace, správu nadačního jmění a provoz
organizace využita žádná část. Vzhledem k pandemické situaci nebyla dotace plně
vyčerpána a částka 95 208 Kč byla vrácena zřizovateli v únoru 2021.
6. V roce 2020 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
7. Hospodářský výsledek NSM v r. 2020 je – 347 325,65 Kč.
8. 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, jehož výši v současné době nelze odhadnout.

V Plzni dne 15. 5. 2021
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9. Partneři, dárci, spolupracující osoby
Za spolupráci a podporu děkujeme 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

Fakturační adresa/Adresa sídla:

Nadace sportující mládeže
Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň
IČ: 453 35 966 | 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.sportovecplzne.cz

www.pohyb1p.cz

www.shms.cz

www.festivalsportu.cz

Použitý obrazový materiál, s výjimkou mapových podkladů a log spolupracujících organizací, je majetkem NSM. Ikony: Designed by Freepic.
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