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2. Úvodní slovo místopředsedy Správní rady NSM
Vážené dámy, vážení pánové,
rád bych zde zhodnotil rok 2021 jménem správní rady Nadace sportující mládeže (dále jen
„NSM“).
Nadace sportující mládeže v roce 2021 pokračovala ve své základní činnosti, i když se
potýkala s potížemi, které souvisely s celkovou výši poskytnutých finančních prostředků od donátorů i
ze strany zakladatele. Samozřejmě se do činnosti také negativně propsala stále probíhající pandemie
Covid 19, což zapříčinilo komplikace v zajištění některých nezbytných správních a provozních úkonů.
Důležitou událostí roku pak bylo rozhodnutí společnosti RSJ Securities a.s. o změně vlastního
fungování společnosti s přímým dopadem na NSM, a to okamžitým ukončením spolupráce při
bezplatné správě části prostředků nadační jistiny NSM. Na základě vyjednávání se podařilo
k přiměřené spokojenosti obou stran převést prostředky v nezměněné struktuře na nového správce –
Patria Finance, a.s.
K 30.9.2021 se rozhodl z funkce odstoupit dlouholetý předseda správní rady NSM František
Berka. I z tohoto důvodu došlo v druhé polovině roku 2021 ke změně organizační struktury k zajištění
provozní části působení NSM. Byla zřízena funkce ředitele NSM, kterou se stala paní Kateřina
Švarcová s platností od 1.10.2021.
Správní rada NSM dále na jednání dne 27.10.2021 vyjádřila hlasováním nesouhlas se
sloučením NSM a Nadace 700 let města Plzně v posloupnosti kroků, které byly navrženy
zakladatelem.
Z hlediska celkového vývoje ve společnosti se v hrubých rysech začaly projevovat
vlivy distančního vzdělávání a rušení organizovaných sportovních aktivit. Na tento stav a
předpokládané další negativní dopady reagovala NSM snahou o omezení této alarmující situace. Ve
shodě s vedením oblasti primárního školství (MŠ, ZŠ) a sportu města Plzně a za podpory Západočeské
univerzity v Plzni rozšířila NSM svoje aktivity o nový projekt Předškoláci v pohybu.
Uvedené činnosti a aktivity by tak v budoucnu mohly vést z navýšení podpory ze strany
donátorů a zakladatele NSM, dále pak od samosprávných orgánů a státních institucí.
Na závěr patří poděkování 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.

Petr Chvojka
místopředseda 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 do 30. 9. 2021, následně řadový člen 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 2021
Rok 2021 byl podobně jako rok předcházející ovlivněn dopady koronavirové pandemie. NSM
uzpůsobila svoje fungování, aby byla dodržována všechna hygienická a epidemiologická opatření a i
přes tyto překážky pokračovala ve svojí činnosti. V roce 2021 proběhlo celkem pět jednání správní
rady NSM.
Nadace pokračovala v naplňování Příspěvku NSM ke koncepci sportu v městě Plzni. S
výjimkou Festivalu Sportu, který musel být v přípravné fázi s ohledem na pandemickou situaci zrušen,
se uskutečnily tradiční projekty, vypsány byly také všechny obvyklé grantové programy. Novinkou pak
byl nový projekt Předškoláci v pohybu připravovaný a již částečně realizovaný ve spolupráci se ZČU v
Plzni.
Poslední dva roky přinesly v souvislosti s koronavirovou pandemií zcela neočekávané změny,
které se dotkly života celé společnosti. To se bohužel promítlo i do výrazného snížení pohybových a
sportovních aktivit dětí a mládeže s předpokladem dalších možných negativních dopadů spojených s
nárůstem sociálně ekonomických rozdílů mezi rodiči mladé generace. Na tuto situaci NSM operativně
reagovala právě projektem Předškoláci v pohybu.
Propad v úrovni pohybových dovedností dětí potvrzují nejen výsledky průzkumů na státní
úrovni, ale i data získaná v rámci projektu Pohyb 1P na podzim roku 2021. Zachování a další rozvoj
projektů NSM má proto mimořádnou důležitost jak aktuálně, tak do budoucích let, jelikož nelze
vycházet z toho, že snížení pohybových aktivit a přístupu ke sportu dětí a mládeže je možné napravit
jednorázovým opatřením.

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 – 27. ročník
Podpora z grantu Talent Plzeň je směřována individuálním sportovcům a sportovním
kolektivům z Plzně. V případě jednotlivců je podmínkou trvalé bydliště na území města Plzně nebo to,
že byl daný sportovec členem plzeňského sportovního subjektu. V případě právnických osoby je
podmínkou sídlo na území města Plzně.
I rok 2021 byl na sportovním poli ovlivněný celosvětovou pandemií Covid-19. Omezené a
stále se měnící podmínky k vycestování do zahraničí, množství zrušených soutěží a také problémy
způsobené onemocněním či případnými karanténami byly pro řadu sportovců limitující v možnosti
dosažení výsledků z domácích i mezinárodních soutěží. I tak byly žádosti o nadační příspěvek
podpořené celou řadou kvalitních výsledků. Všechny žádosti byly individuálně posuzovány i
s ohledem na specifika další „covidové“ sezony.
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Celý proces příjmu žádostí, podpisu smluv i vyúčtování byl uzpůsoben, aby byla dodržována
aktuálně platná epidemiologická opatření a v maximální možné míře se předcházelo možnému riziku
přenosu viru.
Grant Talent Plzeň je prioritně určen k podpoře individuálních sportovců. Pro ně je určen i
prospěchový bonus.
Celkem bylo v rámci grantu Talent Plzeň 2021 přijato 63 žádostí, z toho 54 pro fyzické osoby.
Uděleno bylo 62 nadačních příspěvků, z toho 54 fyzickým osobám a 8 pro právnické osoby. Průměrná
výše příspěvku pro fyzické osoby činila 9 642 Kč, v případě právnických osob 16 125 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 18 429 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 jako forma podpory mladých a úspěšných sportovců je součástí
komplexního Příspěvku NSM ke koncepci sportu v městě Plzni. Na přípravě vyhodnocení žádostí a
návrhu nadačních příspěvků se podílí odborná komise NSM. Nadační příspěvky jsou v tomto případě
poskytovány s využitím prostředků z účelové dotace od města Plzně.
Grant Talent Plzeň (tab. č. 1 )
Odsouhlasená výše nadačního
příspěvku/Proplacená výše nadačního
příspěvku
Nicole Harmašová
10 000
Lukáš Tauchman
10 000
Jan Šindelář
18 000
Petra Sičaková
18 000
Kateřina Matoušková
16 000
Jakub Peterka
10 000
Jan Škarban
10 000
Kateřina Chytilová
10 000
Monika Továrnická
11 000
Lukáš Fritsch
10 000
Matěj Vachovec
10 000
Adéla Holubová
16 000
Tereza Dobrá
19 000
Martin Panzer
10 000
Kristýna Dvořáková
10 000
Veronika Blažíčková
18 000
Simona Spěšná
10 000
Lukáš Richtr
12 000
Petr Pelnář
10 000
Tadeáš Hrubý
10 000
David Peterka
12 000
SK Plzeň Petřín z.s.
25 000
AK Škoda Plzeň - žáci
7 000
AK Škoda Plzeň – dorost
14 000
Aerobik klub LADY Plzeň
26 000/25 680
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935 z.s.
16 500
Příjemce nadačního příspěvku
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TJ Prazdroj Plzeň
JUDO SG Plzeň, z.s.
Klub Biatlonu Plzeň-Litice,p.s.
CELKEM (celk. výše všech proplacených
nadačních příspěvků)

16 000
35 000
21 500
650 000 /649 680 Kč

6.1.2. TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) - 17. ročník
Program TOP Junior Sport Plzeň je určený pro špičkové, dlouhodobě pořádané akce
mezinárodního charakteru splňující vypsaná kritéria. Garantovaný příspěvek od NSM pro
organizátory akcí zařazených do programu je zárukou zajištění tradice každoročního pokračování akcí
při dodržení vysokého standardu organizace.
Správnost záměru NSM potvrzuje i důležitost, jakou akcím obdobného charakteru na
celostátní úrovni přikládá Národní sportovní agentura.
Bohužel pandemie covid-19 ovlivnila i možnost uspořádání akcí zařazených do TOP JSP.
Vůbec se nemohla uskutečnit akce Meeting of the Shooting Hopes Pilsen ve sportovní střelbě. Na
poslední chvíli museli organizátoři zrušit i Mezinárodní vánoční basketbalový turnaj. Na to správní
rada NSM operativně zareagovala a mezi organizátory akcí, které proběhly, odsouhlasila dodatečný
příspěvek z prostředků původně určených na akci v basketbalu.
Na vyhodnocení každého ročníku TOP JSP a návrhu nadačních příspěvků se podílí odborná
komise NSM. Nadační příspěvky jsou v tomto případě poskytovány s využitím prostředků od města
Plzně.
Zájmem NSM je, aby pokračovala také tradice Memoriálu Josefa Žaloudka, na jehož vzniku se
nadace výrazně podílela. Nejedná se však o akci zařazenou do TOP JSP a proto z těchto prostředků
nemohla být podpořena.

Název akce

Memoriál Miroslava
Šafra (házená)
EX Pilsen Babolat Cup
(tenis)
Memoriál Stanislava
Štrunce (fotbal)
Euro Karate Grand Prix
– mezinárodní pohár
v karate
CELKEM

TOP JUNIOR SPORT Plzeň (tab. č. 2 )
Příjemce nadačního
Odsouhlasená celková výše nadačního
příspěvku
příspěvku /
Proplacená výše nadačního příspěvku
TALENT PLZEŇ při
112 500
Bolevecké ZŠ, z.s.
Tenisový klub Slavia
112 500
Plzeň z.s.
VIKTORIA PLZEŇ –
112 500
fotbal, z.s.
Club karate Plzeň z.s.
112 500

450 000
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6.1.3. Sportovec Plzně - 24. ročník
Prestižní anketu Sportovec Plzně v kategoriích
žactva a dorostu připravuje Nadace sportující mládeže
ve spolupráci s městem Plzeň a slavnostní vyhlášení
probíhá pod záštitou primátora města.
S ohledem na koronavirovou situaci se vyhlášení ankety neuskutečnilo v tradičním
březnovém termínu, ale 28. 6. 2021.
Protože došlo ke zrušení pravidelných soutěží v řadě kolektivních sportů, nebyla za rok 2020
vyhlašována kategorie družstev. Sportovci z kolektivních sportů ale mohli být nominovaní na ocenění
v individuálních kategoriích. Nevyhlašovala se ani kategorie Trenér roku mládeže. Naopak nechybělo
ocenění trenérů za dlouholetou práci s mládeží. Novinkou pak byla zvláštní kategorie určená
sportovcům, kteří se v době pandemie jako dobrovolníci zapojili do pomoci ve zdravotnictví, školství
nebo v sociálních službách.
V kategorii mladšího žactva, vyhlašované bez pořadí, se mezi pětici nejlepších nominoval
David Brom (krasobruslení), Eliška Fialová (lukostřelba), Adéla Janoušková (šachy), Anna Kubínová
(karate) a Petr Pelnář (jachting).
Sportovcem Plzně 2020 mezi starším žactvem byl
vyhlášen cyklista David Peterka, který se v roce 2020 stal
sedminásobným mistrem ČR. Mezi oceněné v kategorii
staršího žactva patří také Ondřej Baštář (jachting),
Kateřina Čermáková (atletika), Valerie Dzurová (atletika),
Adam Friedrich (vzpírání), Viktorie Jánská (atletika),
Martin Panzer (kanoistika na divoké vodě), Kryštof Ruža
(karate), Monika Továrnická (lukostřelba) a Veronika
Voříšková (rychlostní kanoistika).
Titulem Sportovce Plzně 2020 v kategorii dorostu
se může pyšnit atletka Linda Suchá, která v národním
rekordu zvítězila v trojskoku na mezistátním utkání
juniorů. Ve skoku dalekém a trojskoku ovládla domácí
šampionát. Vynikající výsledky dosažené v roce 2020
vynesly do výběru nejlepších také Dana Hlaváčka (golf),
Tomáše Chocholatého (plavání), Davida Jiříčka (lední
hokej), Petru Sičakovou (atletika), Simonu Spěšnou
(cyklistika), Jana Štefelu (atletika), Veroniku Tondrovou
(plavání), Tomáše Václavíka (motosport, rally), Martinu Vojtovou (lukostřelba) a Ondřeje Zunu
(běžecké lyžování).
Součástí vyhlášení Sportovce Plzně v kategorii dorostu je také Cena rektora Západočeské
univerzity v Plzni. Ta je udělována ve spolupráci Západočeské univerzity a Nadace sportující mládeže
za skloubení sportovních a studijních výsledků. Její držitelkou za rok 2020 se stala Martina Vojtová.
V období koronavirové pandemie řada sportovců dokázala, že si je vědoma i své společenské
odpovědnosti. Zaslouženého ocenění za dobrovolnickou práci se dostalo Tereze Jonášové (atletika),
Denise Majerové (atletika) a Elišce Fajfrlíkové (aerobik).
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Za dlouholetou práci s mládeží byl oceněn hokejový trenér Milan Volák. Ten od roku 2005
působí ve funkci trenéra mládežnických kategorií a předává své bohaté sportovní zkušenosti svým
následovníkům. Během trenérské činnosti vychoval řadu hráčů do reprezentačních mládežnických
výběrů a pro A mužstvo HC Škoda Plzeň.
Profily všech nominovaných jednotlivců, družstev i trenérů byly představeny na internetu a
Facebooku NSM.
Celková výše nadačních příspěvků proplacená v rámci Sportovce Plzně činí 129 721 Kč.
Příspěvky obdržely výhradně fyzické osoby a ve všech případech se jednalo o částku nižší než 10 000
Kč. Proto s ohledem na ochranu osobních údajů nejsou konkrétní příjemci uváděni. Uděleno bylo
celkem 30 nadačních příspěvků v průměrné výši 4 324 Kč. Vyhodnocení došlých nominací má ve
spolupráci s kanceláří NSM na starosti odborná komise, která připravuje návrh oceněných pro SR
NSM.
Více informací na www.sportovecplzne.cz.
6.1.4. Výstava Sportovec Plzně - 19. ročník
Termín výstavy Sportovec Plzně v mázhauzu radnice v Plzni, která je součástí doprovodných
aktivit spojených s vyhlášením Sportovce Plzně, byl od 5. března 8. dubna 2021. Výstava se
uskutečnila i přes komplikace způsobené dopady koronavirové pandemie.
K vidění zde byly profily všech nominovaných v anketě Sportovec Plzně 2020. Nezbývá než
držet palce, aby alespoň někteří z nich dosáhli zářivých úspěchů v podobě startů na olympijských
hrách, mistrovstvích světa nebo Evropy, jako jejich předchůdci.
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6.1.5. Prezentace úspěchů sportovních nadějí
V souladu s koncepcí NSM je součástí nadačních aktivit také prezentace úspěchů mladých
sportovců veřejnosti. To začíná anketou Sportovec Plzně přes výstavu v mázhauzu radnice a
pokračuje prostřednictvím internetu a sociálních sítí.
Sportovní naděje dostávají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži povinnosti, které jsou běžnou
součástí života profesionálních sportovců. Mezi ně patří i komunikace s médii nebo plnění povinností
vůči partnerům a sponzorům. To vše probíhá ve vazbě na grant Talent Plzeň.

6.1.6. Propojení sportu, vzdělání a praxe
Důraz na propojení sportu a vzdělání je patrný napříč činností NSM a je spojován především
se spoluprací se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU).
V roce 2020 došlo k podepsání Dohody o spolupráci mezi NSM a ZČU, které bylo
pokračováním vstupní dohody uzavřené již v roce 2006.
V návaznosti na sestavení programu celoživotního vzdělávání pro pracovnice a pracovníky
mateřských škol akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR došlo k v roce
2021 k rozběhu projektu Předškoláci v pohybu (viz sam. kap.).
Pokračovalo také zapojení studentů ZČU do projektů a aktivit NSM i PaZ především Pohyb 1P
a Sportovní hry mateřských škol.
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6.1.7. Souhrn příspěvků třetím osobám
Souhrn příspěvků třetím osobám (tab. č. 3)
Grant/akce
Celková výše odsouhlasených nadačních
příspěvků /Proplacená výše nadačního
příspěvku
Grant Talent Plzeň
650 000 Kč / 649 680 Kč
Sportovec Plzně 2020 v kat. žactva a dorostu
130 000 Kč / 129
29 721 Kč
TOP Junior Sport Plzeň
450 000 Kč / 450 000 Kč
CELKEM (celk. výše všech proplacených
1 230 000 Kč / 1 229 401 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
Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na zjišťování pohybových dovedností dětí
předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport. Akce
probíhají pro děti zábavnou a poutavou formou. Testy jsou uzpůsobené věku
dětí. Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k pohybovým
aktivitám. Pohyb 1P cílí i na rodiče, kteří získávají důležité informace týkající se
pohybových dovedností svých potomků, další osvětové materiály a
doporučení.
Rok 2021 byl poznamenaný proti epid
epidemiologickými zásahy. V první polovině roku nebylo
možné akce v mateřských školách uskutečňovat. Na podzim došlo k uvolnění vládních pravidel a
nařízení a Pohyb 1P se za velkého zájmu ze strany mateřských škol znovu rozběhl.
Naplánováno bylo celkem 15 ak
akcí, z nichž 14 se podařilo uskutečnit. Konání poslední akce
zmařil velký počet nemocných dětí. I tak je pozitivní, že se Pohyb 1P po vy
vynucené
nucené přestávce mohl
znovu rozběhnout.

Získaná data ze zjišťování pohybových dovedností bohužel potvrzují, že v průběhu pandemie
covid-19
19 dětem chyběly pohybové aktivity a to se promítlo do jejich výsledků, ve kterých došlo
k poměrně výraznému zhoršení. V druhé polovině srpna jsme pohybové aktivity pro děti
předškolního a mladšího školního věku prezentovali také v rámci jednoho třídenního bloku na
tradiční akci Sportmanie Plzeň.
Více informací na www.pohyb1p.cz .
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6.2.2. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) - 6. ročník
Na projekt Pohyb 1P nepřímo navazují Sportovní hry
mateřských škol. Ty dětem umožňují poznat atmosféru
sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Příprava jednotlivých
akcí probíhá ve spolupráci města Plzně, NSM a Pohyb a zdraví.
V roce 2021 bylo z důvodů pandemie covid-19 nutné
uzpůsobit charakter celé aktivity, která proběhla nesoutěžní
formou přímo v jednotlivých mateřských školách. To vše při dodržování přísných bezpečnostních
pravidel a striktního dodržování nařízení spojených s předcházením šíření nemoci Covid-19.
Neuskutečnily se tak tradiční kvalifikace v jednotlivých obvodech ani velké finále na
Atletickém stadionu města Plzně. Místo toho vyjížděly naše týmy od 17. května do 18. června za
dětmi přímo do celkem 46 mateřských škol.
Děti si vyzkoušely tradiční disciplíny SHMŠ jako je hod míčkem do dálky, běh kolem met, skok
snožmo z místa nebo přeskakování a podlézání překážky. Kromě toho pro ně byl připravený také
doplňkový program včetně možnosti vyzkoušet si svoje dovednosti s míčem a se švihadlem. Nechyběl
ani populární maskot v podobě žabáka. Radost dětem udělaly též drobné dárky.
Vedle předškoláků bylo v případě zájmu umožněno zapojit se do sportovního dopoledne i
mladším dětem. Celkem tak v roce 2021 SHMŠ rozpohybovaly téměř 3 000 dětí.
Více informací na www.shms.cz.

6.2.3. Předškoláci v pohybu - 1. ročník
Projekt Předškoláci v pohybu přímo navazuje a následně rozšiřuje od roku 2008 fungující
vstupní projekt Pohyb 1P a již 6. ročník projektu Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ).
Jeho základní snahou je působit přímo na samotné dítě předškolního věku poskytnutím
každému z nich švihadla a univerzálního míče s tím, aby se toto jednoduché, a v různých hrách i
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sportu uplatnitelné náčiní, naučilo používat. A rodičům pak poskytnout návody na různá cvičení a hry,
které mohou s dětmi provádět.
Jelikož švihadlo i míč je prakticky využitelný po delší dobu, naším záměrem je zařazení
průpravných aktivit s využitím obou sportovních náčiní do třetí třídy tělesné výchovy v základní škole.
Proto byla naše představa prezentována na poradě plzeňských ředitelek MŠ i ředitelů/lek ZŠ. Setkala
se s přímou podporou vedení odboru školství a sportu v Plzni, dokonce i zástupce České školní
inspekce.
Pro učitelky a vedení mateřských škol byl ve spolupráci se ZČU uspořádán v posledním
čtvrtletí roku 2021 kurz celoživotního vzdělávání „Pohybová gramotnost předškoláků“. 24 účastnic
bylo velmi spokojeno po obdržení osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu
akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Úspěch a spokojenost s novým projektem NSM přesvědčil vedení města k rozhodnutí
podporovat aktivitu i v dalším roce a konkrétně absolvování kurzu uhradit vždy jedné zástupkyni
všech mateřských škol v Plzni.
6.2.4. Festival Sportu (FS) – 7. ročník
Festival Sportu jsme stejně jako v roce 2020 začali
připravovat, bohužel vývoj pandemické situace nás donutil
chystaný ročník Festivalu Sportu zrušit.
Pro úplnost je potřeba uvést, že s konceptem tohoto
typu akcí NSM přišla již v roce 2004. Poprvé proběhla akce podobného charakteru na zámku Kozel
v rámci projektu Pomáhejme začínajícím k úspěchům
(součást Evropského roku výchovy
prostřednictvím sportu).
Více informací na www.festivalsportu.cz.

6.3. Forma kontrol, zhodnocení úrovně a významu nadačními příspěvky podpořených akcí
NSM standardně proplácí všechny udělené nadační příspěvky až na základě předloženého
vyúčtování, které prochází kontrolou a odsouhlasením. Díky tomu je výrazně eliminována možnost,
aby došlo k proplacení příspěvku na základě podkladů, které by se eventuálně mohly jevit jako
nedopovídající. Jedinou výjimku tvoří zálohy organizátorům akcí zařazených do programu TOP JSP
v případě, že o ně požádají. K tomu ale v roce 2021 nedošlo.
V případě pochybnosti nebo zjištěného pochybení je příjemce nadačního příspěvku vyzván
k tomu, aby v dohodnutém termínu předložil opravené (event. zcela přepracované) vyúčtování.
Pokud ani poté není vyúčtování předloženo v odpovídající podobě a nesplňuje předepsané nároky
nebo není opravené vyúčtování dodáno, k proplacení nadačního příspěvku nedojde. Případně je
proplácená výše nadačního příspěvku snížena tak, že odpovídá výši oprávněně uznatelných nákladů
předložených v rámci vyúčtování.
Zpětná vazba, kterou NSM na vypisované granty potvrzuje důležitost této podpory i její
sekundární motivační efekt.
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7. Zpráva o hospodaření NSM
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dary
Přijaté dary, dotace, příspěvky (tab. č. 4)
Dárce/Poskytovatel
Statutární město Plzeň - dotace
Statutární město Plzeň – dotace koronavirus
Městský obvod Plzeň 3 (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 4 (Pohyb 1P)
Unilever (Pohyb 1P)
Unilever (Pohyb 1P)
CELKEM

Částka/Čerpání

1 600 000/1 599 680 Kč
75 900/75 900 Kč
5 000/5 000 Kč
15 166/15 166Kč
80 318/80 318 Kč
61 725/ 0 Kč *
1 838 109 Kč/ 1 776 064 Kč

* Z daru v roce 2021 nečerpáno, částka převedena k využití v dalším období.

7.2. Hodnocení hospodaření NSM
Hodnocení hospodaření Nadace sportující mládeže lze rozdělit do tří částí.
Přijaté dotace, příspěvky a dary (viz tab. č. 4) jsou spojeny především se spoluprací se
statutárním městem Plzeň a jeho městskými obvody. Příspěvky od komerčních subjektů se nám stále
nedaří naplňovat podle představ, i když ve své činnosti vycházíme z jednoznačně nastaveného poslání
a následně z obecně přijímaného Příspěvku NSM ke koncepční podpoře sportu ve městě Plzni
uplatnitelného i v dalších velkých městech ČR. Zvláště ve světle dopadů negativ koronavorové
pandemie tento systém navazujících aktivit významně podporuje tak potřebnou akceleraci
pohybových a sportovních činností mladé generace a v konečném důsledku připravenost především
na fyzicky náročnější povolání.
Druhou částí je péče o optimalizaci výnosů z nadační jistiny, které nám v naprosté většině
zajišťují náklady na provoz instituce. Z tabulky č. 6 je patrná snaha o jejich snižování a tím získávání
vyšších prostředků na samotné působení NSM vůči třetím osobám, realizaci dlouhodobých programů
a rozvíjejících se projektů.
Třetí část se pojí s celkovým hospodářským výsledkem. Ten i v dřívějších létech kolísal (viz
tab. č. 5) a je spjat především s výsledky v hospodaření s nadační jistinou. V roce 2021 se nám i přes
globální potíže dařilo. S ohledem na výstupy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 i ekonomický
vývoj v 1. polovině roku 2022 (válka na Ukrajině, vysoká inflace) se však výhled na další roky tak
optimisticky nejeví.
Členové Správní rady NSM i pracovníci odpovídající za naplnění požadavků na zajištění
činnosti a provozu se snaží být tzv. "dobrými hospodáři“ v rozsahu daném Občanským zákoníkem, což
v podstatě znamená, že jsou loajálními osobami vůči NSM, mají na starost řádné hospodaření a proto
hospodaří správně, ve prospěch subjektu, který řídí a rozhodují o něm.
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7.2.1. Náklady na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM
Náklady na zajištění provozu a činnosti NSM se i přes nastupující inflaci podařilo poměrně
výrazně snížit oproti roku 2020, když provozní náklady v roce 2021 činily 755 594 Kč.
Opakované snížení nákladů je z pohledu čistě finančního zdánlivě příznivé a projevuje se
pozitivně v celkovém hospodářském výsledku, ale dlouhodobá udržitelnost je nereálná vzhledem
k navyšování cen, služeb, energií i pohonných hmot, vlivu inflace a také nutnému, byť minimálnímu,
obnovování technicko-administrativního vybavení. Přehnané snižování provozních nákladů pak
nepřispívá k rozvoji činnosti organizace, nevytváří předpoklad pro kvalitní provozní a personální
zabezpečení včetně především odpovídajícího technického vybavení.
Dlouhodobé snižování hodnoty této položky nutně omezuje NSM především směrem k
rozvoji unikátních projektů NSM, ale i realizaci dlouhodobých, osvědčených grantů a programů.
Formálně se náklady na správu NSM za rok 2021 ani zdaleka nepřiblížily povolené
20 % jmenovité hodnotě nadační jistiny.
7.2.2. Péče o nadační jistinu
Detailní rozbor péče o nadační jistinu byl do roku 2020 popsán ve výroční zprávě NSM za rok
2020. Proto níže uvádíme doplnění vztahující se k roku 2021 dle jednotlivých údajů vyjádřených
v bodě 2. Přílohy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021.
Hodnota podílových listů uložených v podílovém nemovitostním fondu Realita roste
nepřetržitě každý měsíc a pro NSM představuje jistotu zdroje výnosů pro každoroční potřeby.
Současná jmenovitá hodnota je vyšší než původní investice.
Vstupní jmenovitá hodnota investice uložená v podílových fondech Amundi Funds II – Global
Equity Target Income A DQ HDG CZK, otevřený podílový fond vůči současné zůstává zhruba ve stejné
úrovni a pro NSM přináší dlouhodobě pravidelný čtvrtletní výnos.
K uložení části nadační jistiny spravované Patria Finance, a.s. došlo po ukončení dlouhodobé
bezplatné spolupráce s RSJ Securities a.s. Dohoda platná od roku 2012 nám přinesla nejen
kvalifikované informace a dále uplatnitelné zkušenosti, ale i kladný výstupní výsledek v navýšení
původně vložené částky do správy RSJ ve výši 11,9 mil. Kč. Zainvestované prostředky navíc
poskytovaly výnos ve výši zhruba 5%. Alespoň z krátkodobého výhledu se jeví, že vstupně nastavená
investice prostřednictvím Patrie přinese výnos v obdobné úrovni.
Správa dluhopisů u Privat Bank (dnes Raiffeisen Bank) dává NSM jistotu čtvrtletních výnosů
do doby jejich splatnosti v roce 2023 a 2024.
Investice do směnky u Arca Investment byla pro NSM dvakrát bez problémů výhodná. Třetí
investice se promítla do doby vstupně tvrdých ekonomických dopadů omezení hospodářské
produkce na přelomu let 2019 a 2020 a znamenala zlom. V současné době je hodnota investice
včetně výnosu vymáhána prostřednictvím advokáta zapojením do insolvenčního řízení.
Termínovaný vklad u J&T banky je investicí dočasnou s ohledem na současnou ekonomicky
nejistou dobu a je pravděpodobné, že SR NSM provede reinvestici.
NSM hledala a bude hledat uložení nadační jistiny tak, aby využila daňové zvýhodnění pro
nadace a zároveň investovala s co nejnižšími poplatky za správu jednotlivých položek.
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Současná doba plná turbulentních a nečekaných zvratů však může přinést i negativní výsledky
při sebelepším posuzování a výběru nabídek s úmyslem dlouhodobého investování, dodržením
pravidel opatrné a vyvážené strategie péče o nadační jistinu.
7.2.3. Hodnocení hospodářských výsledků NSM
Komplexní pohled na hospodaření Nadace sportující mládeže můžeme vidět z následujících
tabulek. Celkový výsledek je podmíněn především stavem a výnosy nadační jistiny, přičemž tyto
výnosy musí pokrýt každoroční provozní náklady a rozvoj činnosti.
Z tabulky č. 5 je zjevné, že nejdůležitějším údajem je pozitivní hospodářský výsledek oproti
roku minulému, který byl do značné míry ovlivněn situací kolem pandemíe Covid-19. A to i při
započtení předpokládaných 50% ztrát (1 932 975 Kč) z nepodařené investice do směnky Arca
Investment a v roce 2021 neproúčtované darovací smlouvy Unilever (61 725 Kč).
Jsou zde také vidět značné rozdíly ve výsledcích hospodaření v jednotlivých létech, což lze
očekávat i do budoucna. Podstatné pro rozvoj činnosti je však 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.
I přes ekonomicky nejisté a turbulentní období NSM naplňovala svoje poslání, zůstává
v základu ekonomicky stabilizovaná. Svoje působení ve prospěch zlepšování podmínek pro výběr,
výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže nadále realizovala v přiměřené úrovni v rámci
vnějších okolností.
Tabulka č. 6 je důkazem trendu snižujících se nákladů směřovaných na zajištění provozu a
rozvoje činnosti NSM. Vezmeme-li v úvahu každoroční inflaci, pak snižování finančních nákladů
nehovoří nic o prospěchu pro rozvoj činnosti NSM, nýbrž pouze o relativně dobrém hospodaření v
číslech.
Tabulka č. 7, která zobrazuje náklady na správu nadačního jmění, do značné míry obtížně
ovlivnitelné z úrovně NSM. Není zcela vypovídající vzhledem k možným skrytým nákladům především
v investicích do podílových fondů. Zároveň ale ukazuje na soustředěnou snahu NSM o snižování
těchto nákladů.

rok
2017
2018
2019
2020
2021

Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku (tab. č. 5)
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
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
12 219 208,04 Kč
9 800 527,51 Kč
422 811,66 Kč

rok
2017
2018
2019

Přehled nákladů na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM (tab. č. 6)
náklady
1 139 423,40 Kč
890 238,47 Kč
863 954,78 Kč
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2020
2021

rok
2017
2018
2019
2020
2021

855 375,48 Kč
755 593,51 Kč
Přehled nákladů na správu nadačního jmění (tab. č. 7)
náklady
130 010,23 Kč
74 426,12 Kč
61 140,34 Kč
31 901,31 Kč
52 758,12 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 1.1.2019
0,00 Kč
0,00 Kč
20 202 097,54 Kč
0,00 Kč

stav k 31.12.2019
0,00 Kč
0,00 Kč
18 443 795,34
0,00 Kč

stav k 1.1.2020 stav k 31.12.2020
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
18 443 795,34
18 888 437,81
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
20 202 097,54 Kč

0,00 Kč
18 443 795,34 Kč

0,00 Kč
18 443 795,34

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

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
0,00 Kč
18 302 830,65 Kč

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

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

stav k 1.1.2021
0,00 Kč
0,00 Kč
18 888 437,81
0,00 Kč

stav k 31.12.2021
0,00 Kč
0,00 Kč
18 995 824,85 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
18 888 437,81

0,00 Kč
18 995 824,85 Kč

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

2 412,00 Kč
5 507 953,48 Kč
6 904 475,00 Kč
-5 676,00 Kč
38 400,00 Kč
15 670,27 Kč
11 723 485,18 Kč
2 960,68 Kč
0,00 Kč
273 160,27 Kč
-1 932 975,00 Kč
22 529 865,88 Kč

0,00 Kč
18 888 437,81
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Přehled závazků

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

stav k 1.1.2019
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
0,00 Kč
65 400,00 Kč
202 933,47 Kč

stav k 31.12.2019
1 176,87 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 519,60 Kč
0,00 Kč
68 400,00 Kč
89 492,47 Kč

stav k 1.1.2020 stav k 31.12.2020
1 176,87 Kč
1 168,87 Kč
14 396,00 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4 761,00 Kč
0,00 Kč
839,00 Kč
0,00 Kč
125 208,00 Kč
5 519,60 Kč
5 734,13 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
68 400,00 Kč
107 400,00 Kč
89 492,47 Kč
259 507,00 Kč

stav k 1.1.2021
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
0,00 Kč
107 400,00 Kč
259 507,00 Kč

stav k 31.12.2021
0,00 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
320,00 Kč
3 713,82 Kč
61 725,00 Kč
109 400,00 Kč
189 554,82 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

25

26

Příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021
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 6 858 842,80 Kč (4 568 214 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 12 382 881,08 Kč uloženou do správy Patria Finance, a.s. dle Rámcové
smlouvy o poskytování investičních služeb ze dne 14.10.2021.
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 termínovaný vklad 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
člen 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
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
člen správní rady
Lukáš Lintimer, datum narození 14. října 1975
č.p. 75, 332 09 Štěnovický Borek
konec funkčního období 12.března 2022
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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. 2021:
výše vlastního jmění: 5 tisíc Kč
výsledek hospodaření za rok 2021: -36 tisíc Kč
7. Zaměstnanci a osobní náklady
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce.
Veškeré mzdové náklady činily: 212 850 Kč
8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2021 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.
II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
v účetním období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
1. Způsob ocenění nakupovaných zásob a hmotného majetku
Při ocenění majetku a závazků se postupuje podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví:
a) nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami
b) hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, zvýšená o náklady
s jeho pořízením související.
2. Archivace a úschova dokumentace NSM
Úschova dokumentů a účetních dokladů je zajištěna v prostorách sídla NSM.
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3. Způsob zpracování účetních záznamů
Zpracování účetních záznamů je prováděno softwarovým programem Pohoda.
4. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku
Reprodukční cena byla uplatněna při bezúplatném nabytí cenných papírů.
5. Druhy vedlejších nákladů
Vedlejší náklady, jako např. dopravné, související s pořízením zboží a majetku jsou
součástí pořizovací ceny.
6. Způsob ocenění cenných papírů:
6.1. Cenné papíry jsou v průběhu účetního období oceňovány pořizovací cenou, při prodeji
pak cenou podle metody FIFO. K 31. 12. 2021 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 31.12.2021 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. 2021
V roce 2021 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 4.1.2021. Při účetní závěrce byl pro přepočet použit kurz ČNB k 31.12.2021.

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 byla vedena jednání o
vymožení náhrady vzniklých ztrát, které by byly zaúčtovány jako oprava
hospodářského výsledku minulých let. Druhou část se nepodařilo z důvodu složitosti
(sídlo brokera v USA) a finanční náročnosti vymoci. Možnost náhrady ztrát existovala
formálně 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 2021 nebyla na
účet nadace vrácena jak vstupní částka, tak zbylé 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. Věřitelé schválili řešení dlužníkova úpadku reorganizací
s předpokládaným uspokojením pro věřitele nejméně ve výši 50 % všech zajištěných
pohledávek v průběhu 5 let. Na základě toho byla vytvořena opravná položka ve výši
50 % celkové částky. Probíhají jednání o vrácení dlužné částky.
5. Výše přijaté dotace na činnost od zřizovatele (město Plzeň): 1 600 000,--Kč.
Z přijaté dotace byla na rozvoj činnosti nadace, správu nadačního jmění a provoz
organizace využita částka 370 279 Kč. Vzhledem k pandemické situaci nebyla dotace
plně vyčerpána a částka 320 Kč byla vrácena zřizovateli v březnu 2022.
6. V roce 2021 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
7. Hospodářský výsledek NSM v r. 2021 je zisk 422 811,66 Kč..
8. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo k válce na
Ukrajině. V souvislosti s aktuální celosvětovou situací dochází ke změnám na
akciových trzích, které mohou mít vliv na ponížení investic. Nadace předpokládá
pokles příjmů, jehož výši v současné době nelze odhadnout.

V Plzni dne 25. 5. 2022
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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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