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22.. Ú
Úvvooddnníí sslloovvoo ppřřeeddsseeddyy SSpprráávvnníí rraaddyy
Výroční zpráva Nadace sportující mládeže za rok
2017 dokončuje 24 let činnosti ve prospěch dětského a
mládežnického sportu především v Plzni. Tedy aktivit,
které můžeme nabídnout jako ověřené dalším městům v
ČR.
Dlouhodobá činnost se v Plzni významně posunula
k partnerské spolupráci s vytvořením Odboru sportu a byla
završena vzhledem k zakladateli (město Plzeň) úpravou statutu Nadace sportující mládeže.
Osobně jsem velmi spokojen, že se čím dál více projevují dopady našeho systémového
působení, které je v ucelené podobě prezentováno v Příspěvku NSM ke koncepční podpoře
sportu ve městě Plzni.
Za největší pokrok v činnosti v poslední době považuji rozvíjející se spolupráci
především se Západočeskou univerzitou v Plzni. Významným přínosem je pokračující
podpora od Nadace RSJ, která v sobě obsahuje i společné koncepční prvky využitelné v
budoucnosti. Nezanedbatelnou je též spolupráce a podpora plzeňských správních obvodů a
Plzeňského kraje.
Pomoc

samotným

mladým

sportovcům

začínáme

ve

větší

míře

rozvíjet

prostřednictvím možností, které nabízí internet, což můžete zjistit v dalších částech výroční
zprávy.
Na závěr bych chtěl poděkovat za práci a přínos k působení NSM všem členům
správní rady, dozorčí rady i odborných komisí. Včetně těch, a především k těm směřuje moje
úcta a poděkování, kteří svoji činnost po dlouhých létech ukončili.
Jsem přesvědčen, že v roce 2018, v jubilejním 25. roku existence NSM, budeme
bilancovat s radostí a uspokojením přínos všech aktivit, které Nadace sportující mládeže
přinesla, a jsem přesvědčen, že bude přinášet, hlavně ve prospěch mladých sportovců a sportu
nakloněných obyvatel města Plzně.

Mgr. František Berka
předseda správní rady
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33.. P
Poosslláánníí aa zzaam
měěřřeenníí ččiinnnnoossttii
Poslání Nadace sportující mládeže (výtah ze statutu):
Působení NSM směřuje ke zlepšení podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj
sportovně talentované mládeže v regionu města Plzně a ve všech ostatních regionech v rámci
celé České republiky (dále jen „ČR“) - za podpory právnických a fyzických osob, které mají
zájem o zvýšení úrovně sportu v ČR.
Při naplňování svého poslání NSM spolupracuje s fyzickými i právnickými osobami,
zejména s organizacemi působícími v oblasti sportovního prostředí, školskými institucemi,
orgány státní a veřejné správy, ale i s komerčními subjekty.
NSM je apolitická, nezúčastňuje se jakýchkoliv politických kampaní, nepodporuje
kandidáty ani skupiny politických stran a hnutí.
Z hlediska principiálního nastavení realizuje NSM veřejně prospěšnou činnost, která
není limitována zájmy a požadavky členské základny, jak je tomu u spolků s vyhraněným
zaměřením ke konkrétním druhům sportu.
Vzhledem k všeobecně uznávanému významu pohybových aktivit realizovaných
prostřednictvím sportu pro aktivní, zdravý způsob života směřuje významnou částí své
činnosti k podpoře filantropie, tzn. že se snaží přispívat k řešení celospolečenských problémů
spojených s nízkou pohybovou, především sportovní, aktivností.
Dle výše uvedeného nasměrování rozšiřuje NSM postupně svoji činnost z nadace
distributivní (přerozdělování získaných prostředků prostřednictvím grantů a programů) na
instituci operativního charakteru, která vytváří republikově uplatnitelné projekty. Ty sama
uskutečňuje nebo jejich realizaci jinou organizací prosazuje a v případě dlouhodobé
spolupráce i podporuje.

44.. SSpprráávvnníí aa ddoozzoorrččíí rraaddaa,, ooddbboorrnnéé kkoom
miissee N
NSSM
M
Správní rada
Mgr. František Berka – předseda správní rady
Pavel Zeman - místopředseda správní rady (do 24. 6. 2017), od 29. 6. 2017 člen
Petr Baroch (do 30. 4. 2017)
Ladislav Čepička
Zbyněk Holý
Petr Chvojka (od 29. 6. 2017)
Roman Jurečko (od 29. 6. 2017)
Miroslav Knotek (od 29. 6. 2017)
Lukáš Lintimer
Jiří Michalík (od 29. 6. 2017)
Oldřich Rozšafný (od 29. 6. 2017)
Ervín Schulz
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Dozorčí rada
Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady (do 14. 6. 2017)
JUDr. Jana Tomanová (do 6. 10. 2017)
Jan Šmrha
Hana Rašková (od 4. 12. 2017)
Odborné komise
Odborné komise Nadace sportující mládeže patří ke klíčovým poradním orgánům
Správní rady NSM, která je zřídila v souladu se svým statutem. Členy SR NSM v nich
doplňují nezávislí odborníci.
Odborné komise připravují především návrhy nadačních příspěvků určených třetím
osobám, které následně odsouhlasuje správní rada. Komise jsou důležité pro fungování NSM
také v dalších specifických oblastech vyžadujících odbornou erudici a praxi.
Složení odborných komisí NSM v roce 2017
Tabulka č. 1 – Složení odborných komisí
Odborná komise NSM
Talent Plzeň

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

TOP Junior Sport Plzeň

Pavel Zeman, Petr Baroch, Vlastimil Libeš

Sportovec Plzně

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

Hospodaření NSM

František Berka, Martin Folprecht, Přemysl Švarc

Legislativně-právní

František Berka, Zbyněk Holý, Jana Tomanová, Eva
Prokopová

Prezentace a propagace NSM

František Berka, Vlastimil Libeš, Kateřina Emmons,
Ervín Schulz

Plzeňští sportovní patrioté

Kateřina Emmons, Přemysl Švarc

Klub přátel NSM

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

www.nsm.cz
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55.. Z
Z ččiinnnnoossttii N
NSSM
M vv rrooccee 22001177
Správní rada Nadace sportující mládeže jednala v roce 2017 celkem devět krát,
přičemž čtyři zasedání byla mimořádná. Vyšší počet jednání SR NSM odráží vzhledem k
zákonným změnám snahu o nalezení co nejvhodnějšího vztahu k zakladateli jak po formální,
tak po obsahové stránce.
Formální část byla uzavřena přijetím upraveného statutu NSM, jehož nové znění platí
od 23. června 2017.
Obsahově zůstala činnost bez podstatné změny. I pro rok 2017 vypsala NSM v
návaznosti na svůj Příspěvek ke koncepční podpoře sportu ve městě Plzni všechny obvyklé
granty a programy: Talent Plzeň, Sportovec Plzně, Systémová podpora, TOP Junior Sport
Plzeň (TOP JSP) a Soutěž Plzeň.
Spolu s PaZ a dalšími spolupracujícími subjekty realizovala NSM vlastní projekty
Pohyb 1P (1P), Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) a Festival Sportu (FS), pokračovala i
v prezentaci plzeňských sportovních nadějí.
Všechny výše uvedené aktivity splňují vstupně nastavenou podmínku uplatnitelnosti v
krajských a velkých městech ČR.
K dosažení maximálního efektu iniciativ vzniknuvších činností Nadace sportující
mládeže však bude třeba významnější zapojení dlouhodobě spolupracujících subjektů s
důrazem na mimořádné postavení a možnosti NSM.

66.. Z
Zppůůssoobbyy ppooddppoorryy ssppoorrttoovvnníícchh aakkttiivviitt dděěttíí aa m
mllááddeežžee
6.1. Ocenění a podpora úspěšným jednotlivcům a klubům v Plzni
6.1. 1. Talent Plzeň
Grant Talent Plzeň je určen pro jednotlivce a sportovní kolektivy z Plzně. Vedle
dosažených sportovních výsledků a dalších požadavků grantu je pro sportovce podmínkou,
aby měli trvalé bydliště na území města Plzně a nebo musí reprezentovat plzeňský sportovní
subjekt. V případě právnických osob musí mít sídlo na území města.
Prioritu má v rámci grantu podpora individuální, protože rodiče nesou hlavní část
nákladů na sport dětí a mládeže. Úspěšní žadatelé jsou v tomto případě uspokojováni s
využitím prostředků od města Plzně.
V rámci grantu je dlouhodobě kladen důraz na propojení sportu a vzdělání. Vedle
sportovních výsledků se proto při vyhodnocování žádostí přihlíží také ke školnímu prospěchu.

www.nsm.cz
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Sportovci, kteří prospěli s vyznamenáním na posledním vysvědčení a tuto skutečnost doloží,
mohou k obdrženému příspěvku získat prospěchový bonus.
Tabulka č. 2 – Grant Talent Plzeň
Jméno/subjekt
Michaela Štěrbová
Marek Vrba
Sára Čelišová
Jakub Dobrý
Tereza Dobrá
Marie Horáčková
Pavlína Vargová
Alžběta-Anna Vejvančická
Eliška Radová
Radek Štádler
Martin Syrový
Jan Louda
Jan Hašek
Šimon Housar
Michaela Vodičková
Dominik Suchý
Jakub Horák
Václav Čermák
Vladislav Veliký
Matěj Sladký
Tomáš Filip
Filip Jireš
Štěpán Krula
Adam Horník
Martin Kočandrle
Lucie Dolívková
Lucie Duchková
Klára Průchová
Simona Spěšná
Martin Simet
Adéla Šmídová
Dominik Sládek
Linda Suchá
Barbara Píchalová
Tereza Schejbalová
Filip Ličman
Petr Procházka
Kateřina Skypalová
Jakub Forejt
Michal Forejt
Jan Štefela
Anna Suráková
Tereza Jonášová
Ondřej Sochor
Denis Tomeš
Adéla Kožíšková
Adam Panuška
Kryštof Ruža
Denisa Brunátová

Odsouhlasená výše nadačního
příspěvku
3500
3000
3000
12000
11500
12000
5000
4000
3000
8000
4000
15000
12000
2000
3500
2500
2500
7000
3500
3500
2500
10000
8000
6000
7000
3000
3500
2000
8000
5000
2000
3000
5000
9000
10000
9000
7000
17000
14000
12000
6000
8000
11000
5000
5000
4000
2000
6000
4000

www.nsm.cz

Proplacená výše nadačního
příspěvku
3500
3000
3000
12000
11500
12000
5000
4000
3000
8000
4000
15000
12000
2000
3500
2500
2500
7000
3500
3500
2500
10000
8000
6000
7000
3000
3500
2000
8000
5000
2000
3000
5000
9000
10000
9000
7000
17000
14000
12000
6000
8000
11000
5000
5000
4000
2000
6000
4000
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Natálie Vacková
Lucie Šebestová
Kristýna Štemberová
Eva Huclová
Izabela Zekuciová
Dominik Polcar
Tereza Polcarová
Marek Cingroš
Lucie Pecušová
Darek Kastelic
Anna Šrailová
Pavlína Soukupová
Petra Hauerová
Ondřej Gemov
Jan Hlaváč
David Šebesta
Markéta Šímová
Michael Šperl
Robert Borovanský
Tomáš Chocholatý
David Komanec
Jan Vosejpka
Tereza Nová
Miloš Pavel
Jiřina Zajíčková
Veronika Voříšková
Karolína Voříšková
Lukáš Richtr
Nikol Soustružníková
USK Slavia Plzeň
DHC Plzeň
Klub biatlonu Plzeň-Litice
TJ Plzeň-Litice
Škola bojových umění Narama
TJ Prazdroj Plzeň – oddíl
rychlostní kanoistiky
Hockey Club Plzeň 1929
TJ Sokol Plzeň 1 – oddíl sportovní
gymnastiky
Florbalová škola Plzeň
Storm Ballet
Celkem

2000
6000
13000
3000
6000
9000
8000
2000
3000
2000
2500
6000
7000
10000
5000
7000
3500
4000
4000
6500
1000
4000
8000
6000
2000
4000
2000
5000
8000
6000
10000
8000
11000
9000
12000

1995
6000
13000
3000
6000
9000
8000
2000
3000
2000
2500
6000
7000
10000
5000
7000
3500
4000
4000
6500
1000
4000
8000
6000
2000
4000
2000
5000
8000
6000
10000
8000
11000
9000
12000

25000
4000

25000
4000

4000
7000
600 000

4000
7000
559 995

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

6.1. 2. Systémová podpora
Systémová podpora je nejstarší oblastí podpory NSM. V průběhu let prošla řadou
úprav a změn, které reagovaly na aktuální stav ve sportovním prostředí.
Podpora je určena plzeňským subjektům z vybraných sportovních odvětví, které
disponují kvalitním sportovně-sociálním zázemím, tradicí, funkcionářským, metodickým i
rozhodcovským zastoupením ve svazových orgánech a vysokou výkonnostní úrovní
v seniorské kategorii.

www.nsm.cz
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Sportovní subjekty zařazené do Systémové podpory, mohou za předpokladu naplnění
vypsaných kriterií těžit z každoroční garance nadačního příspěvku.
Tabulka č. 3 – Systémová podpora
Žadatel

Sport

Odsouhlasená výše

Proplacená výše

nadačního příspěvku

nadačního příspěvku

fotbal

44000

44000

VIKTORIA PLZEŇ –
fotbal, z.s.
TALENT PLZEŇ při
Bolevecké základní škole,
z.s.
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

házená

42000

42000

basketbal

40000

40000

Hockey Club Plzeň 1929

lední hokej

44000

44000

cyklistika

20000

20000

plavání

20000

20000

210 000

210 000

SK Petřín Plzeň z.s.
PK Slavia VŠ Plzeň, z.s.
Celkem

6.1. 3. TOP Junior Sport Plzeň
Programovou podporu soutěží TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) NSM považuje za
velmi významný příspěvek mládežnického sportu.
Nastavení projektu a požadavek dodržení parametrů soutěží zařazených do TOP JSP
přináší příspěvek nejen rozvoji špičkového mládežnického sportu, ale i nemalou přidanou
marketingovou hodnotu městu Plzni. Ať už v úrovni prezentační nebo přímo finanční
z útrat při několikadenním pobytu účastníků v Plzni.
Správní rada NSM zároveň tímto způsobem oceňuje úsilí pořadatelů vkládané do
udržení tradice každoročního pořádání akce.

www.nsm.cz
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Tabulka č. 4 – TOP Junior Sport Plzeň
Akce
Memoriál M. Šafra (7.
ročník)

Pořadatel/Příjemce

Odsouhlasená výše

Proplacená výše

nadačního příspěvku

nadačního příspěvku

nadačního příspěvku

50000

50000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

50000

50000

420 000

420 000

TALENT

PLZEŇ

Bolevecké

při

základní

škole, z.s.
Meeting of the Shooting
Hopes (27. ročník)

Sdružení

střeleckých

klubů města Plzně, z.s.
Ex Pilsen Babolat Cup
(47. ročník)

Tenisový

klub

Slavia

Plzeň z.s.
Memoriál Stanislava
Štrunce (14. ročník)

VIKTORIA PLZEŇ

–

fotbal, z.s.
Mezinárodní pohár
v karate dětí, dorostu a
juniorů (18. ročník)
Mezinárodní vánoční
basketbalový turnaj
v Plzni (6. ročník)

Club karate Plzeň z.s.

TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

Celkem

6.1.4. Soutěž Plzeň
Grant Soutěž Plzeň je určen na podporu akcí, které svým charakterem nedopovídají
nárokům TOP Junior Sport Plzeň, přesto mají pevné místo v kalendáři sportovních akcí pro
mládež v Plzni. Důraz je totiž kladen především na podporu tradičních soutěží
memoriálového charakteru.
Také v případě grantu Soutěž Plzeň je vedle žádoucího setkávání a sportovního
soutěžení mladé generace přidanou hodnotou propagace dobrého jména města Plzně.
Tabulka č. 5 – grant Soutěž Plzeň
Příjemce/akce
DHC Plzeň z.s. – Memoriál Karla
Šulce – XXVI. ročník
Box Club Ondřeje Stacha z.s. –
V. ročník Mezinárodního turnaje
v boxu mládeže „Pohár osvobození
Plzně 1945“
Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.
– Velká cena města Plzně
Škola bojových umění Narama, z.s.
– Narama Seito a Narama Open
AK Škoda Plzeň – MČR družstev
mužů a žen
VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s. –
Memoriál Josefa Žaloudka

Odsouhlasená výše nadačního

Proplacená výše nadačního

příspěvku
23000

příspěvku
23000

6000

6000

7000

7000

10000

10000

10000

10000

18000

18000

www.nsm.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Plzeň I.
– Předvánoční pohár ve sportovní
gymnastice
Celkem

6000

6000

80 000

80 000

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

6.1. 5. Sportovec Plzně
Jubilejní 20. ročník prestižní ankety Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu
připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora Martina Zrzaveckého.
Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, stejně jako v předcházejícím
roce ovládli chlapci. Mezi nejlepší se dostal lukostřelec Daniel Bouřil, basketbalista Filip
Karlíček a dvojice plavců Tomáš Chocholatý a Matěj Sladký.
Titulem Sportovec Plzně 2016 v kategorii staršího žactva se může pyšnit Eliška
Pechmannová z Aerobik klubu LADY Plzeň. Ta v loňském roce získala bronzovou medaili na
MS ve Vídni a také na mistrovství Evropy v Karlových Varech.
Dalšími oceněnými v kategorii staršího žactva byli Filip Jireš (zápas), Matěj Marek
(triatlon), Barbara Píchalová (atletika), Denisa Řáhová (rychlostní kanoistika) a obhájkyně
loňského vítězství plavkyně Tereza Polcarová.
Kategorii dorostu kraluje sportovní střelec Filip Nepejchal ze Sportovně střeleckého
klubu policie Rapid Plzeň. Sedmnáctiletý střelec v loňském roce prožil snovou sezonu. Stal se
juniorským mistrem Evropy, zvítězil v závodu Světového poháru a vše vyšperkoval účastí na
LOH 2016 v Riu de Janeiru.
O tom, že byl rok 2016 pro plzeňské sportovní naděje mimořádně úspěšný, svědčí
výsledky dalších oceněných. Mezi nimi nechybí medaile z MS, ME i dalších významných
soutěží. Kromě Filipa Nepejchala byli v kategorii dorostu oceněni také Eliška Fajfrlíková
(sportovní aerobik), Jan Hašek (MTBO, LOB, běžecké lyžování), Marie Horáčková
(lukostřelba), Tereza Jonášová (atletika), David Kvasnička (lední hokej), Jan Louda
(badminton) a Kateřina Skypalová (atletika).
Za skloubení sportovních a studijních výsledků byla již počtvrté udělena Cena rektora
Západočeské univerzity v Plzni. Z rukou Miroslava Holečka ji převzal jachtař Jakub Dobrý,
student Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí.
Poděkování za práci s mládeží se dostalo trenérům Karlu Trachtovi (lední hokej) a
Janu Stronerovi (jezdecký sport), kteří v letošním roce slaví sedmdesátiny. Další oceněnou
trenérkou je Jaroslava Šmrhová (házená), která se v roce 2016 umístila na druhém místě
v celorepublikové soutěži Díky, trenére.
Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové
mezinárodní soutěže pro mládež, byl premiérově vyhlášen 5. ročník Mezinárodního
vánočního basketbalového turnaje v Plzni, jehož pořadatelem je BK Lokomotiva Plzeň.
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V kategoriích družstev byly oceněny následující kolektivy:
Žactvo:
TJ Plzeň – Litice, starší žáci (Pozemní hokej)
DHC Plzeň, mladší žákyně (Házená)
PSC v Plzni, starší žačky (Moderní pětiboj)
SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň, starší žáci (Házená)
Dorost:
TJ Lokomotiva Plzeň, posádka Tereza a Jakub Dobrých (Jachting)
TJ Plzeň – Litice, družstvo dorostenců (Pozemní hokej)
1. LK Plzeň 1935, družstvo kadetů (Lukostřelba)
DHC Plzeň, mladší dorostenky (Házená)
VK Slavia VŠ Plzeň – Volejbal Plzeň, kadetky (Volejbal)

Vyhlášení Sportovce Plzně je vedle ocenění sportovních nadějí také příležitostí
k prezentaci jejich úspěchů. To je ostatně jedna z důležitých součástí Příspěvku ke koncepční
podpoře sportu ve městě Plzni. Aby tato prezentace nebyla pouze jednorázovou záležitostí,
provozuje NSM internetové stránky www.sportovecplzne.cz. Na nich se pravidelně objevují
nové články o úspěších mladých plzeňských sportovců, rozhovory a další zajímavý obsah.
K prezentaci jsou samozřejmě využívány i sociální sítě.
Profily všech sportovců z nominace byly představeny také na výstavě v mázhauzu
plzeňské radnice.

www.nsm.cz
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Tabulka č. 6 – grant Sportovec Plzně
Příjemce nadačního příspěvku
Daniel Bouřil
Tomáš Chocholatý
Filip Karlíček
Matěj Sladký
Filip Jireš
Matěj Marek
Eliška Pechmannová
Barbara Píchalová
Tereza Polcarová
Denisa Řáhová
Eliška Fajfrlíková
Jan Hašek
Marie Horáčková
Tereza Jonášová
David Kvasnička
Jan Louda
Filip Nepejchal
Kateřina Skypalová
TJ Plzeň – Litice, starší žáci
DHC Plzeň, mladší žákyně
PSC v Plzni, starší žačky
SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ
Plzeň, starší žáci
posádka Tereza a Jakub Dobrých
(TJ Lokomotiva Plzeň)
TJ Plzeň – Litice, družstvo
dorostenců (Pozemní hokej)
1. LK Plzeň 1935, družstvo kadetů
DHC Plzeň, mladší dorostenky
VK Slavia VŠ Plzeň - Volejbal
Plzeň
Karel Trachta
Jan Stroner
Jaroslava Šmrhová
Celkem

Odsouhlasená výše nadačního

Proplacená výše nadačního

příspěvku
2000
2000
2000
2000
2300
2300
3500
2300
2300
2300
2500
2500
2500
2500
2500
2500
4000
2500
2000
2000
2000
2000

příspěvku
2000
2000
2000
2000
2300
2300
3500
2300
2300
2300
2500
2500
2500
2500
2500
2500
4000
2500
2000
2000
2000
2000

3000

3000

3000

3000

3000
3000
3000

3000
3000
3000

1500
1500
1500

1500
1500
1500

72 000

72 000

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

6.1. 6. Výstava Sportovec Plzně
Každoroční doprovodnou akcí k vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích žactva a
dorostu je výstava odehrávající se tradičně v mázhauzu plzeňské radnice.
Jejím hlavním obsahem je představení profilů všech nominovaných sportovců,
družstev i oceněných trenérů. Tedy nikoliv jen nejužší špičky oceněných v samotné anketě,
ale všech, jejichž jména se objevila v nominacích. I mezi nimi totiž nalezneme nespočet těch,
kteří si za svoje úsilí a dosažené výsledky zaslouží náležité pozornosti.

www.nsm.cz
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6.2. Dlouhodobé projekty NSM k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport v Plzni
Obdobným způsobem jako granty a programy jsou koncipovány projekty. Obecně je
záměrem systematická iniciace, motivace k pohybu a sportu, přičemž cílem jsou pravidelné
sportovní aktivity ideálně realizované za pomoci odborníků – trenérů ve sportovních spolcích
(klubech, oddílech).
Podstatným prvkem každoročně se opakujících projektů Pohyb 1P (1P) a Sportovních
her mateřských škol (SHMŠ) je v Plzni snaha o propojení teorie (školské prostředí
vzdělávacích a vědeckých pracovníků i studentů SG, VOŠ, ZČU) a praxe (pedagogické
pracovnice MŠ, děti převážně předškolního věku). Odborně vytvořené a ověřené postupy 1P a
SHMŠ dávají racionální základ pro srovnání, respektive pro monitoring, pohybové
vybavenosti a její úrovně předškolních dětí na celostátní úrovni.
Zjištěné a naměřené výstupy z obou projektů směřují k využitelnosti pro teorii
(statistické zpracování a teoretické vyhodnocení) i pro praxi (vytvoření přístupů a postupů ke
zlepšení pohybové gramotnosti a aktivnosti).
Festival Sportu je neziskový projekt určený pro širokou veřejnost. Jeho náplň je
osvětová, prezentační, iniciační, nepřímo náborová a motivační. Zároveň se snaží podporovat
místní sportovní subjekty možností neplacené prezentace jejich činnosti a jejich propagací v
rámci celého projektu Festivalu Sportu.

www.nsm.cz
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6.2.1. Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P patří ve spojení s navazujícím projektem Sportovních her
mateřských škol k největším sportovně zaměřeným projektům ve městě Plzni určeným pro
předškolní děti.
Projekt Pohyb 1P zjišťuje pohybové dovednosti dětí předškolního věku a přispívá k
iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport. Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou.
Testy jsou uzpůsobené věku dětí. Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k
pohybovým aktivitám. Na závěr akce děti čekají setkání a besedy s vynikajícími současnými
sportovci i legendami českého sportu včetně olympijských medailistů. Děti si mohou
prohlédnout medaile, poháry i další cenné sportovní artefakty. Sportovci se je svým příkladem
snaží motivovat k zájmu o pohyb.
Pohyb 1P cílí i na rodiče, kteří získávají důležité informace týkající se pohybových
dovedností svých potomků, další osvětové materiály a doporučení.
Tým Pohyb 1P v roce 2017 navštívil celkem 41 školek. Zatímco v roce 2014 se akce
projektu uskutečnily v osmi školkách, v roce 2016 už jich bylo třikrát víc (26 školek), v roce
2017 již zmiňovaných 41. Znamená to zapojení převážné většiny plzeňských mateřských
školek.
Další razantní navýšení počtu školek bylo možné především díky spolupráci s Nadací
RSJ, která projekt Pohyb 1P dlouhodobě podporuje, a to nejen v rovině finanční.

Řekli o projektu

MIROSLAV HOLEČEK, rektor Západočeské univerzity v Plzni
Jsem rád, že naše univerzita může v rámci projektu Pohyb 1P spojit síly s praxí a přispět
tak svým dílem k řešení významné společenské otázky, jakou je prevence zdraví.

Jana Havrdová, dvojnásobná mistryně světa ve fitness step,
prezidentka FISAF International, moderátorka
Projekt Pohyb 1P není jen o zjišťování pohybových dovedností dětí. Hravou formou
vytváří jejich vztah k pohybu. To je důležité a je s tím potřeba začít již u těch
nejmenších. Zároveň směrem k rodičům cílí i na problematiku správného stravování a
zdravého životního stylu.

www.nsm.cz
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Z ohlasů z MŠ


Dobrý den, velice děkujeme. Akce se nám líbila, pokud budete zase organizovat v dalším školním roce,
rádi se zapojíme. Ředitelka MŠ



Dobrý den, děkujeme za hezké dopoledne… Sportování děti moc bavilo, vše bylo dobře zorganizované,
takže maximální spokojenost. I pro mě bylo zajímavé sledovat, jak se děti chovají, jak cvičení zvládají
apod. a tím pádem to pro mě byla zpětná vazba, na co bychom se u nich měli zaměřit. Ředitelka MŠ

Více informací o projektu je k dispozici na www.pohyb1p.cz.

6.2.2 Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ)
Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) navazují na projekt Pohyb 1P. V roce 2017 se
v Plzni konaly již podruhé. SHMŠ dětem umožňují poznat atmosféru velkých sportovních
soutěží se vším, co k tomu patří.
O realizaci samotné akce se ve spolupráci s NSM a městem Plzeň postarala obecně
prospěšná společnost Pohyb a zdraví. Akce se uskutečnila na Atletickém stadionu města Plzně
a účastnilo se jí na 500 dětí z 25 plzeňských mateřských škol.
Šestičlenná družstva (tři dívky a tři chlapci) soutěžily ve čtyřech individuálních
disciplinách a týmové štafetě. Nesoutěžící děti, které povzbuzovaly své kamarády, měly
možnost prožít dopoledne na 11 různých stanovištích relax zóny a zaběhnout si na čas délku
jednoho atletického oválu (400 m).

www.nsm.cz
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Vzhledem k velkému úspěchu SHMŠ a zájmu mateřských školek se pro další rok
počítá s jejich rozšířením o kvalifikační kola. Tím se umožní zapojení všech městem
zřizovaných MŠ.

Sportovní hry MŠ

Festival Sportu

6.2.3 Festival Sportu
S konceptem akce jako je Festivalu Sportu (FS) přišla NSM již v roce 2004 při
příležitosti projektu k Evropskému roku vzdělávání prostřednictvím sportu (EYES 2004).
Pestrá nabídka sportovních aktivit s možností jejich vyzkoušení je pro návštěvníky
lákavá. Podobný princip později převzala řada dalších aktivit.
Festival Sportu se svým načasováním na předprázdninové období snaží podnítit k
aktivnímu trávení volného času s významným podílem pohybových a sportovních aktivit.
Festival Sportu se uskutečnil 21. 6. 2017 a stejně jako jeho předcházející ročník byl
situován do OC Plzeň Plaza a přilehlého parku. Na akci spolu s NSM a PaZ spolupracovala
celá řada plzeňských sportovních klubů, oddílů, spolků a neziskových organizací.
Více informací o projektu je k dispozici na www.festivalsportu.cz a facebooku FS.

www.nsm.cz
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6.3. Souhrn příspěvků třetím osobám
Přehled příspěvků třetím osobám v rámci jednotlivých grantů a programů je uveden
v tabulce níže.
Tabulka č. 7 – Souhrn příspěvků třetím osobám
Oblast podpory

Celková výše odsouhlasených
nadačních příspěvků

Celková výše proplacených
nadačních příspěvků

Systémová podpora

210000

210000

Talent Plzeň

560000

559995

Sportovec Plzně 2016 v kat. žactva

72000

72000

420000
80000
1 342 000

420000
80000
1 341 995

a dorostu
TOP Junior Sport Plzeň
Grant Soutěž Plzeň
Příspěvky třetím osobám
celkem:

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

nadační

příspěvky,

s výjimkou

případných

záloh

poskytovaných

organizátorům akcí zařazených do programu TOP Junior Sport Plzeň, se proplácejí následně
na základě předloženého vyúčtování. Díky tomu dochází ještě před proplacením ke kontrole
všech nadačních příspěvků. V případě zjištěných pochybení je příjemce nadačního příspěvku
povinen v dohodnutém termínu předložit opravené nebo zcela přepracované vyúčtování.
Pokud není vyúčtování předloženo v odpovídající kvalitě a tak, aby splňovalo předepsané
nároky, k proplacení nadačního příspěvku nedojde nebo jej lze proplatit pouze do výše
oprávněně uznatelných nákladů předložených v rámci vyúčtování.
Z hlediska dopadů a úrovně významu nadačními příspěvky podpořených akcí je
potřeba hodnotit jednotlivé oblasti podpory samostatně.
Grant Talent Plzeň je dlouhodobě vítanou příležitostí k získání podpory na sportovní
činnost především u individuálních žadatelů. Na stejném principu stojí i podpora z grantu
Sportovec Plzně, která je formou ocenění a odměny pro sportovce vyhodnocené ve
stejnojmenné anketě. Zároveň je možné nadační příspěvek vnímat i jako poděkování za
vynikající reprezentaci města Plzně.
Příspěvek z programu TOP Junior Sport Plzeň je pro pořadatele jistotou, která jim za
předpokladu naplnění definovaných kriterií dává možnost každoročně připravovat akce
s perspektivou jejich uskutečnění na odpovídající úrovni. Do programu TOP JSP jsou
zařazovány špičkové mezinárodní akce, jejichž tradice mnohdy čítá desítky let.

www.nsm.cz
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Grant Soutěž Plzeň navazuje na program TOP Junior Sport Plzeň. Nadační příspěvky
poskytnuté prostřednictvím grantu jsou v řádově nižší úrovni než u programu TOP JSP.
Především u menších a začínajících akcí mohou být přesto pro pořadatele významným
zdrojem pokrytí rozpočtu. V každém případě by vždy měly tvořit jednu ze složek
vícezdrojového financování projektu.
Systémová podpora je určená pro smluvně spolupracující subjekty. Ty mohou stejně
jako v případě programu TOP JSP těžit z dlouhodobého nastavení této podpory.
S ohledem na celkové náklady jednotlivých subjektů na sportovní činnost mládeže a
rozvoj sportovních akademií se jedná od NSM v zásadě o vítanou, ale z hlediska pokrytí
rozpočtu nikoliv zásadní položku. V dalším roce se proto předpokládá vyhodnocení a
rozhodnutí o dalším postupu v otázce úpravy či pokračování systémové podpory.

77.. Z
Zpprráávvaa oo hhoossppooddaařřeenníí N
NSSM
M
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dary
Přehled přijatých darů, dotací a příspěvků nejlépe ukazuje níže uvedená tabulka.

TABULKA Č. 8 – Přijaté dary, dotace, příspěvky

Částka

Dárce/Poskytovatel
Statutární město Plzeň - dotace
Nadace RSJ (Pohyb 1P)
Městský obvod Plzeň 1 (Pohyb 1P)

1 700 000
250 000
15 000

Městský obvod Plzeň 3 (Pohyb 1P)

12 000

Městský obvod Plzeň 4 (Pohyb 1P)

21 095

Plzeňský kraj (Pohyb 1P)

25 000

Celkem

2 023 095

7.2. Hodnocení hospodaření NSM
Z pohledu dobrého hospodáře je třeba se na výsledky hospodaření podívat z několika
úhlů, přičemž je nutné sledovat především dlouhodobost institucionálního zakotvení nadací
obecně a následně naplňování poslání a cílů NSM.
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7.2.1 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. 2017: 0 Kč

Především v létech úspěšného hospodaření se správní rada NSM snažila udržovat
reálnou hodnotu nadační jistiny jejím navyšováním.
Záporný hospodářský výsledek v létech 2015, 2016, který vzniknul chybou software
správce investovaných prostředků, neumožnil v této praxi pokračovat.
Vzhledem k inflačním výhledům centrální evropské i národní banky se pokračování v
této filozofii jeví jako žádoucí.

7.2.2. Náklady na zajištění provozu a rozvoje činnosti NSM
Celkové náklady na zajištění provozu, rozvoj činnosti a správu nadačního jmění se
celkově již druhým rokem drží v částce mírně přesahující 1,1 mil. Kč. Což je pozitivní
výsledek dlouhodobě nastaveného personálního, materiálového i finančně úsporného režimu
vytvořeného vzhledem k nestabilním výnosům nadační jistiny.
Samotná činnost NSM se naopak rozvinula do úrovně, která by si zasloužila pro svůj
další rozmach a prezentaci instituce podstatně vyšší finanční i materiálovou podporu.
Navíc celkově roste byrokratická zátěž při správě nadačního majetku i realizaci
projektových aktivit. To vše vytváří reálný předpoklad na nutnost navyšování finančních
prostředků na zajištění a rozvoj činnosti MSM.
Náklady na správu NSM však ani zdaleka nepřekročily statutem povolených 20 % z
hodnoty nadační jistiny.
Hodnocení hospodářského výsledku
r. 2011: - 1 036 385,81 Kč

www.nsm.cz

19

Nadace sportující mládeže, 2017

r. 2012: + 1 113 032,10 Kč
r. 2013: + 1 307 452,31 Kč
r. 2014: + 1 530 731,92 Kč
r. 2015:

- 703 431,49 Kč

r. 2016:

- 35 724,47 Kč

r. 2017: + 1 230 587,57 Kč
Celkový hospodářský výsledek je každým rokem výrazně ovlivněn výnosy ze
zainvestované nadační jistiny. Protože je deponována většinou na kapitálových trzích, její
hodnota se každým dnem mění, přičemž celková výše odpovídá výsledkům delšího
hospodářského cyklu.
Výnos nadační jistiny v minulosti (r. 2008, částečně r. 2011) zaznamenal významné
ztráty, které byly téměř úplně nahrazeny nebýt chyby brokera v roce 2015 (chybné,
neautorizované pokyny).
NSM se snaží tyto výkyvy minimalizovat a zároveň zajistit stabilní finanční
prostředky pro kontinuální pokračování osvědčených aktivit. Jejich realizace je za současného
stavu značnou měrou vázaná na dotace především od zakladatele NSM, příspěvky a pečlivé
hospodaření s provozními prostředky.
Do budoucna tedy nelze vyloučit kolísání celkového hospodářského výsledku, který
však jako jediné číslo zkresluje fungování a rozvoj činnosti Nadace sportující mládeže.
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7.2.3. Způsob poskytování nadačních příspěvků a přehled o vlastním majetku a
závazcích
NSM neposkytla nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu a zakladateli.
Příjemci nadačního příspěvku jej použili ve shodě s ujednanými podmínkami. Nadace splnila
veškeré podmínky §353 - 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled o vlastním majetku a závazcích:
Přehled majetku
Ocenitelná práva
Drobný hmotný majetek
Ostatní dl. finanční majetek
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému hmot.
majetku

Dlouhodobý majetek celkem
Pokladna
Běžné účty
Majetkové cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

Krátkodobý majetek celkem
Přehled závazků
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Jine závazky
Dohadné účty pasivní
Závazky celkem

stav k 1.1.2017
0,00 Kč
0,00 Kč
25 438 347,51 Kč
0,00 Kč

stav k 31.12.2017
0,00 Kč
0,00 Kč
20 835 690,06 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
25 438 347,51 Kč 20 835 690,06 Kč
5 169,00 Kč
1 600 763,67 Kč
10 532 898,37 Kč
38 400,00 Kč
345 084,02 Kč
2 401 346,08 Kč
14 400,00 Kč
14 938 061,14 Kč

16 252,00 Kč
372 819,45 Kč
17 893 660,36 Kč
38 400,00 Kč
53 546,73 Kč
1 046 210,36 Kč
55 900,00 Kč
19 476 788,90 Kč

stav k 1.1.2017
83 500,00 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
26 775,00 Kč
4 725,00 Kč
0,00 Kč
73 100,00 Kč
202 496,00 Kč

stav k 31.12.2017
0,00 Kč
14 396,00 Kč
0,00 Kč
12 872,00 Kč
2 253,00 Kč
0,00 Kč
65 400,00 Kč
94 921,00 Kč
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88.. Z
Zpprráávvaa nneezzáávviissllééhhoo aauuddiittoorraa,, aauuddiitt úúččeettnníí zzáávvěěrrkkyy aa
jjeejjíí ppřříílloohhaa

Zpráva auditora je naskenovaný originál auditu Ing. Davida Vičara – číslo oprávnění2390. Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2017 jsou součástí auditorské zprávy.
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99.. P
Paarrttnneeřřii,, ddáárrccii,, ssppoolluupprraaccuujjííccíí oossoobbyy
Za podporu a spolupráci děkujeme našim partnerům a dárcům z řad firem, neziskových
organizací, veřejné správy, školství, médií, ale i fyzických osob. K nejvýznamnějším
institucionálním partnerům patřili:
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1100.. K
Koonnttaakktt
Nadace sportující mládeže
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
377 236 696
info@nsm.cz
www.nsm.cz

Fakturační adresa/Adresa sídla:

Nadace sportující mládeže
Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň
IČ: 453 35 966
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 135515175/0300
Použitý obrazový materiál, s výjimkou mapových podkladů a log spolupracujících organizací, je majetkem NSM. Ikony: Designed by Freepic.
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