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22.. Ú
Úvvooddnníí sslloovvoo
Patnáctileté výročí založení Nadace sportující mládeže se nám
podařilo

oslavit

vlastně

jenom

prací

a částečnými

úspěchy.

Z polostínu jubilea však vyčnívá zvýšení odborného potenciálu členů
správní rady a úspěšné zakončení období věnovaného od roku 2003
rozvojovým programům s celorepublikovou účinností.
Nové projekty Pohyb („1P“) a Pohybové Předpoklady („2P“)
nacházejí svoje využití nejen v místní verzi, ale i v elektronické podobě.
Na příkladech spolupráce s vysokými školami, a hlavně s jejími studenty je vidět, že
ne všichni z mladé generace se chtějí bavit a užívat si, ale je mezi nimi hodně těch, kteří chtějí
něco dokázat.
Projekt TOP Junior Sport Plzeň se stabilizoval a svým významem přesahuje z vysoké
sportovní úrovně do oblasti aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu a poznávání Plzně
a jejího okolí.
Ani významné zapojení členů správní rady a předsedkyně dozorčí rady však
nedokázalo zmírnit či jiným způsobem nahradit nepříznivý vývoj ve finančních zdrojích
nadace. Omezení příspěvků ve prospěch třetích osob i rozvoje činnosti NSM nás již postihlo a
negativní hospodářský vývoj NSM pravděpodobně nemine i v dalších létech.
Přesto jsem přesvědčen, že budeme za přispění všech členů správní i dozorčí rady,
odborných komisí i dalších spolupracujících subjektů zdárně pokračovat na vytýčené cestě a
dvacetileté výročí od založení nadace oslavíme spolu se všemi, kterým jsme za dobu
existence přispěli finančními prostředky v celkové výši kolem 20 milionů korun českých.
Za to patří moje poděkování všem, kteří byli za celou dobu nápomocni a věnovali svůj
volný čas ve prospěch zlepšení úrovně mládežnického sportu s podporou v rámci možností
Nadace sportující mládeže.

Mgr. František Berka
předseda správní rady
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33.. P
Poosslláánníí aa zzaam
měěřřeenníí ččiinnnnoossttii
Posláním Nadace sportující mládeže (NSM) je zlepšování podmínek pro výběr,
výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže v České republice. Mimořádná nadále
zůstává podpora mladým sportovcům v Plzni, která vychází jak z původního statutu nadace,
tak i ze vzorového přístupu samosprávy – Statutárního města Plzně. Kromě přímé podpory
nadějných sportovců je snahou NSM o úspěších mladé generace také informovat, oceňovat je
a tím je motivovat do další činnosti.
V hlubším kontextu je cílem NSM iniciace a popularizace sportovních aktivit
především dětské populace. Ve svém záměru vycházíme z nezpochybnitelného zjištění, že
aktivní trávení volného času, ať už sportem nebo jinou pohybovou činností, patří ke zdravému
životnímu stylu, který v rozhodující míře ovlivňují rodiče. Řízené sportovní aktivity mají
navíc nesporný neformální vzdělávací a výchovný dopad.
Realizace širšího záběru činnosti je spojena s obecně prospěšnou společností Mládež
a sport, o.p.s. Bez této přímé spolupráce by nebylo možné naplnit potřeby MŠMT, přání
střešních organizací ve sportu a zapojení prostředí vysokých škol ve prospěch rozvoje sportu
dětí a mládeže.

44.. SSpprráávvnníí aa ddoozzoorrččíí rraaddaa,, ooddbboorrnnéé kkoom
miissee
Správní rada
Mgr. František Berka - předseda správní rady
Pavel Zeman - místopředseda správní rady
Mgr. Petr Červenka
Ing. Radek Petrík
Irena Kunschová
PaedDr. Václav Kůda
Ing. Jana Veselá (zvolena na jednání SR dne 16. 1. 2009)
Ing. Petr Baroch (zvolen na jednání SR dne 16. 1. 2009)
Mgr. Jan Zajíc (zvolen na jednání SR dne 16. 1. 2009)
Ing. Zdeněk Fritz (do 26.1. 2008)
PaedDr. Dobromila Vejražková (do 26.1. 2008)
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Dozorčí rada
Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady
JUDr. Jana Tomanová
Libuše Tafatová
Odborné komise
Pro přípravu návrhů nadačních příspěvků využívá NSM odborných komisí, ve kterých
spolu se zástupci správní rady nadace zasedají i nezávislí odborníci, kteří nejsou členy
statutárních orgánů nadace. V roce 2008 došlo k rozšíření počtu odborných komisí i pro
činnosti vztahující se k vnitřnímu fungování NSM (Hospodaření NSM, Prezentace a
propagace).
Složení odborných komisí NSM zabývajících se rozdělováním příspěvků třetím osobám:
TABULKA Č. 1
Odborná komise NSM
Granty ČR, spolupracující organizace

Členové komise
Petr Červenka, Petr Baroch, František Berka,
František Štochl

Granty Plzeň

Radek Petrík, Miroslav Čapík, Jan Šmrha

Systém

Václav Kůda, Jitka Gorčíková, Čestmír Kunz

Mimosystém

Irena Kunschová, Jana Jandová, František Puchmertl,
Milada Nováková

Vyhlášení nejlepšího sportovce

Irena Kunschová, Ivo Roubal, Jiří Michalík;
konzultace Václav Kůda

55.. Z
Z ččiinnnnoossttii N
NSSM
M aa jjeejjíí sspprráávvnníí rraaddyy vv rrooccee 22000088
Jednání správní rady se dostalo do úrovně, která odpovídá fungování stabilní instituce
s tradicí, tzn. že je ustálený počet jednání v pravidelných časových intervalech. Účast členů
správní rady se pohybuje mezi 80-90 %. Jednání se pravidelně zúčastňuje předsedkyně
dozorčí rady. Ani jednou nedošlo k tomu, že by SR NSM nebyla usnášeníschopná.
Složení správní rady je z hlediska profesní odbornosti využitelné ve prospěch činnosti
nadace. Bylo posíleno způsobem, který umožňuje rozvoj koncepčního nasměrování NSM do
5
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celé ČR. Zároveň vytváří podmínky pro včasnou reakci na globálně složitou ekonomickou
recesi. Tím jsou vytvořeny předpoklady k účinnějšímu hospodaření se jměním nadace.
Celkově se však nedaří překonat určitou bariéru v chápání činnosti NSM. Ta je
spojována hlavně s prostředím profesionálního sportu i když k tomu je ještě daleko. Pouze
malá část těch, kteří se intenzivně zabývají sportem, se stane skutečnými profesionály. Pro
většinu mladé generace bude sport osobním přínosem zdravotním i sociálním. Naučí je
překonávat překážky, ctít pravidla sportovního soupeření a vytvoří přesvědčení, že pouze
vytrvalé úsilí přináší zlepšení a úspěchy.
Svou činností nemůžeme u veřejnosti vyvolat obdobné reakce jako charitativně
zaměřené instituce. Bohužel veřejná prospěšnost a preventivní dopady našeho působení
nejsou nijak silně vnímány, což se odráží v obtížích při získávání dalších zdrojů pro činnost.
O to více je třeba si vážit přístupu společnosti AXA, a.s., která s NSM podepsala
dohodu o dlouhodobé spolupráci. Doufáme, že nebude jediná a že vnější hospodářská situace
ji nedonutí přístup k našim aktivitám změnit.

66.. SSppoolluupprrááccee ssee ssttřřeeššnníím
mii oorrggaanniizzaacceem
mii vvee ssppoorrttuu aa
ss vvyyssookkýým
mii šškkoollaam
mii
Střešními organizacemi i MŠMT je činnost Nadace sportující mládeže vnímána velmi
pozitivně. Jen představa finančních příspěvků pro mladé sportovce je řádově vyšší.
Čím dál více se posunuje pojem o NSM z lokální úrovně krajského města
k celorepublikovému působení ovšem se sídlem instituce v Plzni.
V každoročních dodatcích uzavřených dohod o spolupráci jsme schopni reagovat na
specifika šesti spolupracujících střešních organizací.
Spolupráce s vysokými školami se rozvíjí pomaleji. Projevuje se v ní jistá forma
odtrženosti vysokých škol od praxe.
Na druhé straně jsme potěšeni pozitivním přístupem studentů k aktivitám NSM.
V několika případech se začíná rýsovat užitek trpělivého hledání vzájemně výhodné
spolupráce ve studentských pracích zakončených v praxi využitelnými závěry.
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77.. P
Prreezzeennttaaccee N
NSSM
M aa kkoom
muunniikkaaccee ss vveeřřeejjnnoossttíí
Nadace sportující mládeže se snaží o otevřený přístup k informování o své činnosti.
V maximální míře se proto snaží o využívání prostředků moderních informačních technologií
(ICT) a elektronickou komunikaci. Informace o činnosti NSM jsou stejně jako informace pro
žadatele o nadační příspěvky k dispozici na webových stránkách. Vedle základních údajů o
nadaci a aktualit zde návštěvníci naleznou on-line veškeré formuláře žádostí o podporu,
vyúčtování atd. Na rozvoji internetových stránek NSM koncepčně pracuje a má v úmyslu je
nadále rozvíjet.
Do budoucna NSM uvažuje o vytvoření samostatných webových aplikací pro některé
projekty. V první řadě by se jednalo o společné webové stránky projektů Pohyb „1P“ a
Pohybové Předpoklady „2P“. Potenciál informačních technologií nabízí různé možnosti jak
zefektivnit využití projektů „1P“ a „2P“ a zároveň je co nejjednodušší cestou zpřístupnit všem
potencionálním zájemcům včetně maximálního množství doplňujících informací podávaných
zajímavou a interaktivní formou. Limitem k většímu rozvoji v této oblasti jsou ale především
finanční prostředky.
Informace o NSM a jejích aktivitách se objevují také v tisku, na internetových
serverech smluvních partnerů i v dalších médiích včetně zpravodajů místní samosprávy.
Oficiální internetové stránky NSM a jejích smluvních partnerů jsou navíc vzájemně
prolinkovány.
Získat informace o vypisovaných oblastech podpory do vlastní e-mailové schránky lze
zcela zdarma zaregistrováním našeho elektronického bulletinu. K jeho odběru stačí zaslat na
adresu info@nsm.cz e-mail a do předmětu zprávy uvést „Bulletin".
NSM nadále zprostředkovává na svých webových stránkách dalším neziskovým
organizacím informace týkající se zvýhodněného nákupu software pro NNO či možnostech
úspory finančních prostředků díky využívání internetové telefonie.
Organizace se snaží o minimalizaci nákladů vydávaných na provoz. Toho dosahuje
využitím prostředků ICT a to jak při interní, tak externí komunikaci. Elektronickou formou
probíhá naprostá většina komunikace mezi členy správní rady i spolupracovníky nadace.
S výjimkou zasílání originálů smluv využíváme zejména e-mailu i při jednání s příjemci
nadačních příspěvků.
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88.. Z
Zppůůssoobbyy ppooddppoorryy ssppoorrttoovvnníícchh aakkttiivviitt dděěttíí aa m
mllááddeežžee
8.1. V krajském městě Plzni

8.1. 1. Systém
Příspěvky jsou určeny na spolupráci mezi školami s tzv. „sportovními třídami“ a
tělovýchovnými a sportovními subjekty.

TABULKA Č. 2
Škola
1. ZŠ

Spolupracující subjekt

Sport

Nad. příspěvek

SK MG Slovan Plzeň

MG

8000

TJ Dynamo ZČE Plzeň

fotbal

13172

1. LK Plzeň 1935

lukostřelba

10000

4. ZŠ

HBC Škoda Plzeň; TJ Plzeň - Litice hokejbal

3000

Benešova ZŠ (9. ZŠ)

HC Lasselsberger Plzeň

lední hokej

64833

10. ZŠ

HC Plzeň

házená

8000

11. ZŠ

TJ Plzeň - Litice

pozemní hokej

10000

Handball-Klub Slavia VŠ Plzeň

házená

9650

TK Slavia Pilsner Urquell Plzeň

tenis

4930

SSK Talent – 90 při Bolevecké ZŠ

házená H

10000

USK Slavia Plzeň

volejbal

10000

BaK Plzeň

basketbal

9997

TJ Sokol Plzeň – Doubravka

badminton

10000

Judoclub Plzeň

judo

7000

DHC Plzeň

házená D

15000

Flik Flak Plzeň

gymnastika

5000

FC Viktoria Plzeň

fotbal

50000

Sokol Plzeň V.

stolní tenis

5000

PK Slávia VŠ Plzeň

plavání

20000

LK Škoda Plzeň

lyže - běh

8000

Bolevecká ZŠ

25. ZŠ

31. ZŠ

33. ZŠ
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Sportovní gymnázium Plzeň

TJ Sokol SG Plzeň Petřín

atletika

30000

Judoclub Plzeň

judo

30000

PK Slávia VŠ Plzeň

plavání

40000

TK Slavia PU Plzeň

tenis

15000

SSK při SG Plzeň

střelba

30000

VK Slavia VŠ Plzeň

volejbal

40000

Celkem:

466 582

Ze středních škol zůstalo v roce 2008 do systémové podpory zařazené pouze Sportovní
gymnázium. Některé střední školy sice mají navázanou spolupráci se sportovními subjekty,
ale nesplňují další vypsaná kritéria a nelze jim tedy systémovou podporu poskytovat.

8.1. 2. Mimosystém
Mimosystémová podpora je určena pro vynikající jednotlivce a sportovní kolektivy v
Plzni např. na sportovní vybavení, cestovné na soutěže apod.
TABULKA Č. 3
Jméno/subjekt
Pavel Bouše (atletika)
Veronika Kocová (atletika)
Bohuslav Macháč ml. (atletika)
Pavel Razým (běh na lyžích)
TJ Plzeň Bílá Hora, o.s. (nohejbal)
Martina Janoušková (běh na lyžích)
Vendula Janoušková (běh na lyžích)
Hockey club 1970 Bolevec (pozemní hokej)
Boxing club–Star–Plzeň o.s. (box)
o.s. Škola bojových umění Narama (karate)
Marek Kadlec (karate)
Jakub Sivák (karate)
Jana Jirovská (karate)
Zuzana Rábová (karate)
Monika Vlasáková (karate)
Michaela Gothová (karate)
Barbora Kormošová (karate)
Tomáš Grüner (atletika)
Petr Langmaier (atletika)
Jan Šefl (plavání)
PSC v Plzni (moderní pětiboj)
Barbora Kodedová (moderní pětiboj)
Kateřina Palková (šach)
Tereza Vališová (běh na lyžích, biatlon)
David Tolar (běh na lyžích, biatlon)

Nad. příspěvek
3838
3000
2989
8000
5000
7000
7000
10000
5000
5000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
7000
15000
8000
15000
10000
8000
8000
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DHC Plzeň (házená)
Lucie Hirmerová (sportovní gymnastika)
Jitka Jánská (šach)
Jiří Štádler (karate, box, kick-box)
USK Slavia Plzeň (volejbal)
Petra Laštovková (karate)
Michal Průcha (hokejbal)
Jakub Zacharda (hokejbal)
Jan Votava (hokejbal)
HBC Škoda Plzeň (hokejbal)
Viktoria Plzeň-fotbal, o.s./dívky (fotbal)
Viktoria Plzeň-fotbal, o.s./hoši (fotbal)
Patrik Dubský (zápas)
Aleš Hromádka (zápas)
Zbyněk Žiška (zápas)
Filip Dubský (zápas)
Martin Matoušek (vzpírání)
Jakub Henig (sjezdové lyžování)
Jan Henig (sjezdové lyžování)
Jakub Koryťák (pozemní hokej)
Radek Majer (pozemní hokej)
Ondřej Rollinger (pozemní hokej)
Miroslava Baštová (pozemní hokej)
TJ Plzeň-Litice, o.s. (pozemní hokej)
Martin Švec (plavání)
T. J. Sokol Plzeň – Doubravka (badminton)
Veronika Úblová (badminton)
Lucie Havlová (badminton)
Kristýna Koptíková (plavání)
Tereza Kocmoudová (plavání)
Lukáš Bicek (pozemní hokej)
Jan Brož (pozemní hokej)
Pavel Henrich (hokejbal)
Eliška Balíková (plavání)
Karel Beníšek (karate)
Ondřej Švec (karate)
TJ Sokol Plzeň IV. (ESG)
SSK Talent-90 Plzeň (házená)
Sportovní klub 15. ZŠ Plzeň (volejbal)
Radek Šlouf (rychlostní kanoistika)
Zuzana Šmídová (cyklistika)
VK Slavia VŠ Plzeň (volejbal)
Diana Mezuliáníková (atletika)
TJ Prazdroj Plzeň oddíl rychl. kanoistiky (rychlostní kanoistika)
SK MG Slovan Plzeň /Repr. dru. juniorek ČR do 16 let (MG + ESG)
Kristýna Michelová (MG + ESG)
Pavlína Rožánková (MG + ESG)
Markéta Brůhová (MG + ESG)
Simona Schönknechtová (MG + ESG)
Klub biatlonu Plzeň-Litice č. 116 (letní biatlon)
Jiří Kanta (letní biatlon)
Filip Soukup (zápas)
Šimon Ambrož (plavání)

7000
3000
3000
6000
9000
1959
3000
3000
3000
9000
11000
12000
4000
5000
2000
10000
5000
6000
8000
3000
3000
2950
3000
9000
2000
9000
4000
10000
5000
5000
3000
3000
3000
5000
2000
2000
7000
9000
5000
8000
10000
12000
7000
9000
9000
2000
4000
5000
3000
7000
5000
4000
5000
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Jan Kopačka (plavání)
Jan Kutil (plavání)
Jaroslav Pešek (plavání)
Tomáš Balíček (plavání)
Šárka Beránková (plavání)
Jan Velek (plavání)
Kristýna Götzová (plavání)
Aneta Petráňová (plavání)
Lucie Mikulová (plavání)
Martin Beneš (plavání)
TJ Sokol Plzeň IV. oddíl florbalu (florbal)
Michal Bezděk (hokejbal)
Celkem

2000
7000
4000
3000
3000
2000
2000
1967
2000
2000
7000
3000
479 703

Rok 2008 lze charakterizovat obrovským nárůstem zájmu o mimosystémovou
podporu. Možností získat příspěvek na sportovní činnost i pro jednotlivce je ojedinělý a velmi
žádaný. Díky pomoci NSM získala řada sportovců možnost využívat kvalitnější sportovní
vybavení nebo se zúčastnit vrcholných sportovních akcí.

8.1. 3. Vyhlášení nejlepších sportovců

Jedná se o příspěvky a ceny pro vybrané nejlepší sportovce a
trenéry města Plzně při slavnostním vyhlášení na radnici města Plzně.

TABULKA Č. 4
Vyhlášení Nejlepších sportovců města Plzně
Filip Soukup
Jan Kopačka
Jitka Jánská
Kateřina Svitková
Jiří Štádler
Šimon Ambrož
Pavel Bouše
Veronika Kocová
Milan Škvařil
Filip Dubský
Petr Langmaier
Kateřina Huclová
Štěpán Kodeda
Barbora Kodedová
Tomáš Těhan
Václav Dubský
Jan Šefl

950
1 300
1 290
1 280
2 300
1 600
1 600
1 600
1 600
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
2 700
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FC Viktoria Plzeň - žačky
HC Lasselsberger Plzeň – mladší žáci
HC Lasselsberger Plzeň – starší žáci
TJ Plzeň – Litice – mladší žáci
SK MG Slovan – Tým Nelly
Hockey Club 1970 Bolevec
FC Viktoria Plzeň – starší dorost
TJ Plzeň – Litice – mladší dorost
DHC Plzeň - Memoriál Karla Šulce
Václav Ruprecht (oceněný trenér mládeže)
Milada Chudlařská (oceněná trenérka mládeže)
Konstantin Gemov (oceněný trenér mládeže)
Celkem

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
3 000
4 000
1 500
1 500
1 483
56 303

Výběr sportovců a družstev pro Vyhlášení nejlepších sportovců není pro odbornou
komisi jednoduchou záležitostí. Porovnat jednotlivé výkony v různých sportech je obtížné.
Správní rada při rozhodnutí využívá i další kriteria jako je konkurence v daném sportu,
potenciál dalšího růstu apod.
Z individuálních výkonů je třeba vyzdvihnout vítěze v kategorii dorostu plavce Jana
Šefla, který se v silné konkurenci prosazuje i mezi dospělými. Mezi družstvy pak zlatou
medaili, kterou na MČR vybojovali starší žáci HC Lasselsbergeru Plzeň.

8.1. 4. Výstava SPORT
NSM prostřednictvím Mládež a sport, o.p.s. každoročně realizuje výstavu v mázhauzu
radnice v Plzni. Celkové náklady v roce 2008 dosáhly 60 000,- Kč.

Hlavní část výstavy SPORT 2008 patřila jako obvykle profilům
úspěšných mladých sportovců a sportovních kolektivů, kteří se
objevili v širší nominaci na Vyhlášení nejlepších sportovců.
Nechyběly ani fotografie ze samotného Vyhlášení.
Další část expozice byla věnována plzeňskému tenisu. Na její přípravě NSM
spolupracovala s tenisovým klubem Slavia PU Plzeň, který má léta dominantní postavení v
západních Čechách. Návštěvníci výstavy se tak mohli seznámit s historií bílého sportu v Plzni
i s úspěchy při výběru a výchově mladých tenistů.
Výstavu zpestřila i vědomostní soutěž, pozornosti se dostalo také představení projektu
Pohybové Předpoklady „2P“ a dalších aktivit NSM.
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8.1. 5. TOP Junior Sport Plzeň
Projekt TOP Junior Sport Plzeň NSM podporuje pořadatele
významných sportovních memoriálů či turnajů se špičkovou
zahraniční účastí a nejméně dvoudenním trváním.

Akce
Evropský pohár mládeže
gen.Pattona v moderním trojboji do
16-ti let
Meeting of the Shooting Hopes
Ex Plzeň Wilson Cup
Memoriál Stanislava Štrunce
Mezinárodní pohár v karate dětí,
dorostu a juniorů
Celkem:

TABULKA Č. 5
Pořadatel
PSC v Plzni, o.s.

Sdružení střeleckých klubů města Plzně
TK Slavia Pilsner Urquell Plzeň
Viktoria Plzeň – fotbal, o.s.
Club karate Plzeň

Proplaceno
92 000

96 927
97 000
87 000
87 000
459 927

Akcím zařazeným do TOP JSP se dostává čím dál větší pozornosti. Vyhodnocení
nejlepší akce zařazené do tohoto programu se navíc od minulého roku stalo součástí
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně.
Za rok 2007 byla jako nejlepší oceněna akce Meeting of the Shooting Hopes ve
sportovní střelbě.
8.1. 6. Grant Plzeň
Finanční prostředky výnosu z nadačního jmění (1. vlna NIF) jsou určeny pro
grantovou oblast Plzně dle původního znění statutu NSM. Příspěvky jsou určeny
organizátorům sportovních soutěží pro děti a mládež. Využívají se především na technické a
organizační zajištění dané akce.

Žadatel
Sportovní klub Radbuza
HC Lasselsberger Plzeň
o.s. Škola bojových umění
Narama
Tělovýchovná jednota Skvrňany
DHC Plzeň
TJ Sokol Plzeň I.
Viktoria Plzeň – fotbal o.s.
Celkem:

TABULKA Č. 6
Akce
56. ročník Košařova memoriálu v prsařském trojboji
Mistrovství ČR 9. tříd v ledním hokeji
NARAMA OPEN a NARAMA SEITO
Velká cena Plzně v karate
Memoriál Karla Šulce – XVII. ročník
Oblastní Přebor ČOS ve sportovní gymnastice ml. a
st. žákyň – oblast Čechy
4. ročník Memoriálu Josefa Žaloudka

Nad. příspěvek
8 000
17 000
17 000
9 000
15 000
8 000
16 000
90 000
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Správní rada NSM s povděkem kvituje, že v rámci grantu Plzeň pravidelně
podporujeme některé akce jako např. Memoriál Josefa Žaloudka nebo Memoriál Karla Šulce,
které si již vytvořily tradici a jejich organizátoři projevili schopnost uspořádat kvalitní turnaj.
Na druhou stranu bohužel musíme konstatovat, že některé dříve v Plzni každoročně pořádané
akce z kalendáře zmizely.
8.2. Granty pro celou ČR
8.2.1. Talent
Nadační příspěvky jsou určeny jednotlivcům jako odměna za dosažené vynikající
sportovní výsledky s možností čerpání podpory zpětně na náklady spojené se sportovní
přípravou a vybavením.
TABULKA Č. 7
Žadatel – akce, termín konání
Štěpán Novotný - jachting, Horní Žďár – Ostrov
Jana Nakládalová - minigolf, MGC Holešov
Lucie Hornová - šerm, Loko K.Vary
Lukáš Kočař - triatlon, Ekol triatlon Brno
Matěj Lasák - cyklistika –TJ Opava
Karolina Kloučková - lyžování, alpské discipliny
Lubomír Petruš - cyklistika,Vrbno pod Pradědem
Jiří Panáček - kumite Bruntál, SG Vrbno
Vít Zahula - zimní triatlon, Jablonec
Adam Hrabovský - střelba, Dukla Plzeň
Zuzana Vlčková - triatlon, Polička
Michala Musilová - střelba, Dukla Plzeň
Jakub Lněnička - radiový orient.běh, Pardubice
Nikola Hlubinová - horská kola MTB,Benešov
Anna Češpivová - vodní lyžování, Neratovice
Jana Lorencová - střelba, SKP Sokolov
Jan Kuf - moderní pětiboj, Dukla Praha
Marek Pohanka - karate, Budo škola Písek
Michal Piňos - bikros, Biketrial Olomouc
Miloš Nykodým - orientační běh, SK Brno
Eva Kabáthová - orient.běh, SK Brno
Matěj Klusáček - orient.běh, SK Brno
Jakub Zimmermann - orient.běh, SK Brno
Veronika Krátká - voltižování, Boletice,
Václav Kolář - biketrial, AMK Blansko
David Herka - biketrial,AMK Hodonín
Aneta Kučerová - stolní tenis, Spartak Hluk
Hana Matelová - stolní tenis, SKST Hodonín
Šárka Jelínková - radiový orient.běh, RKO Praha
Jakub Drmota -sportovní tanec, Maestro Praha
Nikola Mášová -Team gym Praha
Karolína Hluší - Team gym Reda Praha
Celkem:

Nadační příspěvek
5 000
10 000
7 500
5 000
5 000
5 000
10 000
10 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
5 000
7 500
10 000
7 500
3 000
10 000
5 000
5 000
4 999
3 000
5 000
10 000
15 000
5 000
4 000
5 000
5 000
7 500
7 500
217 499
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O grant Talent je mezi žadateli největší zájem. Jeho mimořádnost spočívá v příspěvku
na náklady, které jsou na realizaci sportovních aktivit uvolňovány z osobních prostředků
oceňovaných, resp. jejich rodičů nebo právních zástupců. Účelovost tohoto příspěvku NSM se
významně liší od naprosté většiny dotací ze samosprávných institucí, sportovních klubů i
sportovních svazů.
8.2.2. Soutěž
Konání sportovních soutěží je spojeno nejen s předvedením sportovních dovedností
účastníků, ale i s nutností udržení realizačních týmů pořádajících významné sportovní akce
pro děti a mládež. Proto poskytujeme nadační příspěvek především na technické a organizační
zajištění vybraných akcí.
TABULKA Č. 8
Žadatel – akce, termín konání
AŠSK ČR – viz.smlouva
Akce: ISF Cross Country 2008
TJ Cykloklub Jevíčko
Akce: Závod míru mládeže 2008
SK Budo Hostivař – karate
Akce: Mikuláš cup 2008
TJ Sokol Prostějov – oddíl nohejbalu
Akce: Mez. Turnaj v nohejbalu žáků „Poslední smeč“
Moravská Slavia Brno – sportovní gymnastika
Akce: Brněnský pohár-závod TeamGym
Gymnastika Liberec
Akce: Mezinárodní závod gymnastických nadějí Visegrad 2008
Sport aeerobic Liberec
Akce: MMČR v gymn. a stop aerobicu
Česká gymnastická federace - trampolíny
Akce: Mezinárodní závod přátelství a OH nadějí
Sokol Plzeň Doubravka – badminton
Akce: Mezin.turnaj Czech bad.cup 2008
CU Bohemians Praha – fotbal
Akce: Memoriál Dr.V.Jíry ve fotbale
TJ Sokol Brno – SG
Akce: Memoriál J.Gajdoše ve SG
SBŠ Ostrava – basketbal
Akce: Vánoční turnaj v basketbale 2008
SK Kamura RYU Shotokan Ústí nad Labem –karate
Akce: XII CZECH OPEN – 2008
Celkem:

Nadační příspěvek
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000
15 000
10 000
10 000
15 000
10 000
15 000
10 000
10 000
155 000

Podpora z grantu Soutěž se postupně krystalizuje v příspěvky na osvědčené, tradiční
akce, na jejichž konání má zájem střešní organizace nebo přímo konkrétní sportovní svaz.
Jedná se především o akce významné z republikového pohledu, částečně se zahraniční účastí.
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8.2.3. Pohybové Předpoklady („2P“)

Tento nově vytvořený grant je přímým důsledkem přijaté Koncepce NSM pro podporu
výběru a výchovy sportovních talentů v ČR. Vypsáním grantu sleduje správní rada NSM
především iniciaci zájmu o sport dětí prostřednictvím rodičů, za spolupráce základní školy a
studentů vysokých škol oborově úzce spjatých se sportem.

TABULKA Č. 9

Organizace/Akce

Nadační příspěvek

Testování pohybových předpokladů („2P“) Brno/VSK Univerzita Brno
Testování pohybových předpokladů („2P“) Plzeň/VŠK PEF ZČU v Plzni
Celkem:

10 000
10 000
20 000

Počet zájemců o příspěvek je vázán na podepsané dohody o spolupráci s vysokými
školami, při kterých pracují vysokoškolské sportovní kluby. Nesporným přínosem tohoto
grantu je využití dosažených výsledků ve studentských pracích a nabídka konkrétních
možností sportovního uplatnění v krajském městě pro rodiče dětí.

8.2.4. Vlastní grantové programy NSM

Rokem 2008 dokončila NSM nastoupenou cestu realizace vlastních rozvojových
grantových programů. Jejich nastavení spočívalo ve vytvoření prvotního návrhu, odsouhlasení
postupu správní radou NSM a následně uvolněním finančních prostředků na jednotlivé
programy.
Některé z nich postupně přecházely do jiného režimu financování (např. TOP JSP –
každoroční příspěvek od města Plzně) nebo byly dokončeny a předávány k dalšímu využití
NSM (např. tvorba a ověření projektu „1P“ a „2P“). Další se postupně vřazovaly do
typizovaných grantů „Talent“ a „Soutěž“.
Zbylé programy byly zaměřeny na zdokonalení informačního a komunikačního
systému s cílem vytvořit povědomí o činnosti NSM tak, aby se nadačního příspěvku dostalo
těm sportovním akcím nebo jednotlivcům, kteří představují perspektivu do budoucna.

TABULKA Č. 10

Projekty ve spolupráci s Mládež a sport, o.p.s.
Tvorba podkladů a prezentace na národní konferenci Současný
sportovní trénink, Praha; konference Hry 2008, Nečtiny
Příprava a realizace soutěžní verze „2P“ v Plzni

Nadační příspěvek
15 000
20 000
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Příprava a realizace soutěžní verze „2P“ v Českých Budějovicích
Oslovení subjektů ziskového prostředí (sociální marketing)
Ověření místní verze „1P“ v Brně
Tvorba podkladů a prezentace na konferenci Sport a kvalita
života, výstava Sport Life (Brno), porada ČAUS (Praha)
Zpracování projektu Pohyb („1P“), úprava projektu Pohybové
Předpoklady („2P“)
Ověření místní verze „1P“ v Plzni
Úprava stávajících internetových stránek NSM v souvislosti
s projektem Pohyb („1P“), Pohybové Předpoklady („2P“)
Příprava projektu k získání prostředků na projekt „2P“ ze státních
zdrojů
Příprava a realizace soutěžní verze „2P“ v Brně
Celkem:

43 000
7 000
27 500
14 500
72 000
26 000
10 000
8 000
25 000
268 000

8.2.5. Souhrn příspěvků třetím osobám
V tabulce udávané vlastní grantové programy mají specifické postavení a sloužily
NSM pro rozvoj koncepčního působení v rámci celé ČR.
TABULKA Č. 11

Oblast podpory
Systém
Mimosystém
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně
TOP Junior Sport Plzeň
Grant Plzeň
Grant Talent
Grant Soutěž
Grant Pohybové Předpoklady „2P“
Vlastní grantové programy
Příspěvek třetím osobám celkem:

Celková výše nadačních příspěvků
466 582
479 703
56 303
459 927
90 000
217 449
155 000
20 000
268 000
2 212 964

Pro dokreslení úrovně působení Nadace sportující mládeže uvádíme porovnání
minimálně požadované částky k rozdělení třetím osobám (smlouva s MF ČR) oproti skutečné
výši příspěvku třetím osobám.

Skutečně proplacená
částka: 2 212 964 Kč
Minim. částka ze smlouvy s
MF ČR: 669 807 Kč
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Z diagramu i z údajů v tabulce jednoznačně vyplývá, že minimální požadovaná částka
k rozdělení třetím osobám nepředstavuje ani třetinu celkové částky příspěvků pro mladé
sportovce.

8.2.6. Završení cíleného rozvoje činnosti NSM do celé České republiky
Celá mimořádná iniciativa začala již v září roku 2003 výměnou zkušeností a názorů se
zástupci samosprávy z celé ČR, kteří se zabývali podporou sportu na komunální úrovni.
Seminář potvrdil, že každé město k podpoře sportu mládeže přistupuje různě, v zásadě však
vždy podporuje sport mládeže. Na druhé straně zúčastnění potvrdili soustředění talentů ve
velkých (krajských) městech především z důvodů sportovních (sportovní kluby a úroveň
hrané soutěže, sportovní centra mládeže) a vzdělávacích (základní školy s rozšířenou výukou
těl. výchovy, střední školy, případně sportovní gymnázium).
Úspěšným projektem k EU (EYES 2004) jsme si ověřili jak důležitá je pochvala,
povzbuzení a patřičné ocenění sportovních úspěchů mládeže. Prezentace výsledků jejich
dlouhodobé přípravy a uznání od dospělých je pro ně velkou motivací. A do jisté míry i
možností jak získat finanční podporu nikoliv pouze pro sportovní subjekt, za který soutěží, ale
i pro ně samé, respektive pro jejich právní zástupce.
Rok 2005 a 2006 byl věnován analýze způsobu podpory sportovních talentů z úrovně
MŠMT a hledáním cesty jak ji z možností a prostředků NSM doplnit. Ve spojení s postupným
uzavíráním smluv o spolupráci se střešními organizacemi ve sportu jsme dospěli k závěru, že
celospolečenským problémem začíná být snižování zájmu dětí o sport. V něm se odrazily i
výsledky z náborů do jednotlivých sportovních odvětví a následně výběr a péče o děti
s pohybově-sportovním potenciálem. Mezitím jsme rozvíjeli vlastní informační systém,
začínali se prezentovat v odborném prostředí a vytvářeli povědomí o způsobu fungování NSM
do celé ČR.
Odborníci z vysokých škol (i studenti) se podíleli na vytvoření programu Profil
Pohybových Předpokladů („3P“), který prošel v r. 2007 ověřováním a připomínkováním
v odborném prostředí. Výsledkem byly úpravy a rozdělení na program pro pětileté
předškoláky (Pohyb „1P“) a devítileté žáky třetích ročníků (Pohybové Předpoklady – „2P“).
Postupným vývojem procházely naše další granty a akce. Byla uzpůsobena spolupráce
se střešními organizacemi, stabilizován systém podpory výběru a výchovy mladých sportovců
ve velkém (krajském) městě. Po původním tápání se začala rýsovat možnost spolupráce
s krajskou správou.

18

Nadace sportující mládeže

Završení cíleného rozvoje NSM do celé ČR v roce 2008 s sebou přineslo potvrzení
správnosti kroků učiněných v době od r. 2003, konkrétně:
-

návaznost činnosti na působení MŠMT

-

spolupráce a vycházení vstříc potřebám střešních sportovních organizací, v některých
případech přímo vybraným sportovním svazům

-

využívání potenciálu vysokých a vyšších odborných škol z hlediska odbornosti i při
realizaci akcí (studenti)

-

klíčem k podpoře výběru a výchovy sportovních talentů jsou krajská, případně velká,
města

-

v dalších létech je třeba se orientovat na nalezení způsobu spolupráce s krajskou
správní složkou

-

činnost NSM se musí ubírat v zásadě ve dvou úrovních – a) iniciace zájmu o sport u
dětí do 10 let; b) podpora výběru a výchovy sportovních talentů především ve věku
15 - 18 let, případně od 15 a do 19 let.

99.. P
Poodděěkkoovváánníí
Statutární město Plzeň, primátor Pavel Rödl a náměstkyně primátora města Plzně Marcela
Krejsová, členka Rady města Plzně Petra Kacovská, Rada města Plzně, starostové a úřady
plzeňských městských obvodů, Úřad služeb obyvatelstvu MMP, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Všesportovní kolegium ČR, Česká asociace Sport pro všechny, Česká
Obec Sokolská, Český svaz tělesné výchovy, Asociace školních sportovních klubů České
republiky, Český střelecký svaz, Sdružení sportovních svazů České republiky, ČSOB, a.s.,
ČSOB Asset Management, Pioneer investiční společnost a.s., Privat Bank, RSJ Invest, Odbor
školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity
– Katedra tělesné a sportovní výchovy, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Bohumil Adamec, Pavel Auer, Gustav
Bago, Marek Bartoš, Lenka Berková, Václav Bunc, Filip Cubr, Miroslav Čapík, Pavel Čejka,
Ladislav Čepička, Lubomír Dobrý, Zdeněk Doubek, Josef Dovalil, Alena Držalová, Karel
Duspiva, František Dvořák, Kateřina Fantová, Jan Fidler, Jan Fischer, Jaromír Hanouz,
Ladislav Harvánek, Jan Haupt, Jan Havelka, Vlastimil Hejcman, František Herajt, Jan
Hnízdil, Vilém Hodek, Barbora Horáčková, Josef Hógel, Jan Hrdina, Luboš Charvát, Zdeněk
Jadvidžák, Karel Janeček, Miroslav Januš, Jan Jezbera, Josef Kadaně, Jaroslav Kadlec,
Václav Kobes, Josef Kodera, Hynek Kohl, Václav Kohout, Ilona Kolovská, Jitka Kopřivová,
Jiřina Koptíková, Vít Koreček, Iveta Kotcherová, Petra Kotorová, Petr Kotyza, Marek Kozel,
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Jaroslav Krafka, Emil Kristek, Irena Kroftová, Petr Křenek, Marek Kubín, Martin Kufner, Jan
Kůrka, Václav Kůs, Petr Kvarda, Martina Lavičková, Michael Ledvina, Karel Malý, Jan
Marcell, Lenka Marušková, Michal Michalík, Milan Moravec, Ladislav Mulač, Jan Müller,
Václav Müller, Tereza Němečková, Karel Nováček, Václav Nováček, Vojtěch Novák, Milada
Nováková, Petr Pavel, Jaroslav Pekař, Petr Pelcl, Jiří Pelnář, Tomáš Perič, Marta Perníková,
Jan Pertl, Jana Pešková, Václav Píša, Bohumír Pokorný, Pavel Polesný, Václav Provazník,
František Puchmertl, Milan Razým, Jarmila Rážová, Ivo Roubal, Karel Rubáš, Václav
Ruprecht, Arnošt Rybner, Antonín Rychtecký, Kateřina Salonova, Zdeněk Sequens, Jiří
Skála, Renata Slavíková, Otmar Souček, Jan Soukup, Vlasta Soukupová, Daniela Stackeová,
Petr Svoboda, Slavomír Svoboda, Zbyněk Svozil, Vladimír Sýkora, Václav Šamberger, Ivana
Šatrová, Miroslav Šilhavý, Petr Šimčák, Rudolf Šimek, Jan Šmrha, Josef Šneberger, František
Štochl, Zuzana Štruncová, Josef Teska, Tomáš Tománek, Jan Tupý, Jan Ulrych, Božena
Urbanová, Lukáš Vácha, Marek Vávra, Dobromila Vejražková, Vlasta Vilímová, Ladislav
Vítek, Radek Vobr, Miroslav Vosyka, Jaromír Votík, Jaroslav Vrbas, Ľubor Vrlák, Jan
Vyhnálek, Lubomír Vyhnánek, Jiří Vykoukal, Miroslav Wendler, Alena Wollerová, Jiří
Zedníček, Marek Zeman, Lubomír Zemánek, Petr Žitek a další, kteří projevili pochopení pro
úlohu a snahy Nadace sportující mládeže.
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1100.. F
Fiinnaannččnníí zzpprráávvaa
10.1. Přijaté dary, dotace a příspěvky
Přijaté dotace využívá NSM v převážné míře pro třetí osoby na základě koncepce
podpory sportu dětí a mládeže a znění podepsaných smluv.
Dar (původně od Živnobanky, a.s.; dnes Pionner Investments) je uložen v podílových
listech Balancovaného fondu nadací (BFN) a NSM jej vnímá jako formu rezervních
prostředků. Je navyšován z původně přijatého daru v případě výnosu BFN. V roce 2008 tomu
tak nebylo, proto není uveden v tabulce. Počet podílových listů k 31. 12. 2008 činil 40 562 ks.
TABULKA Č. 12
Statutární město Plzeň - dotace
Městský obvod Plzeň 2 (Vyhl. nej. sportovců) – dar
Finanční skupina AXA - příspěvek
Mládež a sport, o.p.s. - příspěvek
Celkem:

2 100 000
3 000
150 000
25 000
2 278 000

10.2. Náklady na správu NSM
Na náklady související se správou Nadace může být v kalendářním roce použita pouze
částka schválená správní radou, která nepřevyšuje 50 % hodnoty nadačního jmění k
31. prosinci téhož kalendářního roku (50 % hodnoty nadačního jmění k 31. 12. 2008 =
19 837 500,--Kč) - viz statut NSM.

10.3. Celkové hodnocení hospodaření nadace
Jak již bylo několikrát ve výroční zprávě za rok 2008 zmíněno, současná nepříznivá
světová hospodářská situace se nevyhnutelně promítá do péče o nadační jmění i ostatní
nadační majetek Nadace sportující mládeže.
Když i vysoce konzervativní Balancovaný fond nadací byl v roce 2008 prodělečný
(- 1,98 %) a z podílových listů tohoto fondu neměla NSM žádný výnos, pak není divu, že
celkový hospodářský výsledek je neúměrně záporný ( - 4 570 429,45 Kč).
Přesto ale NSM hospodaří se svým majetkem takovým způsobem, že nejsme nuceni
k odkupu zainvestovaného.
Příspěvky třetím osobám (2 212 964,--Kč) se naopak mírně zvýšily o zhruba 60 tis.
Kč, když započteme částku nasměrovanou na dokončení vlastních grantových programů
(268 000,--Kč), které jsou pro NSM důležité do budoucna a z celorepublikového hlediska.
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K nově získaným příjmům je nutné v roce 2008 přičíst příspěvek od obecně prospěšné
společnosti Mládež a sport (25 tis. Kč). Vysoce si vážíme postoje a příspěvku akciové
společnosti AXA (150 tis. Kč).
Obě tyto částky a zbytek prostředků z vlastních grantových programů v roce 2007
(146 000,--Kč) nám umožnily dokončit rozběhnuté vlastní grantové programy na takovou
úroveň, že je možné zvláště v projektech Pohyb („1P“) a Pohybové Předpoklady („2P“)
pokračovat jak v elektronické podobě, tak při realizaci místní verze v krajských městech.
Hodně pozitivně je třeba vyzdvihnout přístup města Plzeň, které nám již druhým
rokem původní částku dotace (1,6 mil. Kč v r. 2006) navýšilo o 0,5 mil. Kč určených
především na podporu projektu TOP Junior Sport Plzeň.
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Zpráva auditora je naskenovaný originál auditu HZ Plzeň, spol. s r.o. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha
k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2008 jsou součástí auditorské zprávy.
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2008
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 3 000 000,- Kč uloženou v podílových listech Balancovaného fondu nadací
(BFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku ke Smlouvě o
koupi podílových listů fondu Balancovaný fond nadací, Pionner česká investiční společnost,
a.s., otevřený podílový fond. Počet podílových listů: 2 989 536 ks.
2.2. Částkou 4 175 000,- Kč uloženou v podílových fondech Růstového fondu nadací (RFN),
otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku ke Smlouvě o koupi
podílových listů fondu Růstový fond nadací, Pioneer česká investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond. Počet podílových listů: 4 101 178 ks.
2.3. Částkou 1 500 000,- Kč uloženou do podílových listů AXA CZK Konto u AXA
investiční společnost a.s. dle Rámcové smlouvy č. 7100014229. Počet podílových listů:
1 451 483 ks.
2.4. Částkou 7 000 000,- Kč uloženou do správy ČSOB Asset Management, člen skupiny
ČSOB dle smlouvy o obhospodařování cenných papírů a investičním poradenství.
2.5. Částkou 11 900 000,- Kč uloženou do správy RSJ dle Smlouvy o obhospodařování
portfolia číslo 01-000105.
2.6. Částkou 12 100 000,- Kč uloženou do správy Privat Bank dle Smlouvy o zřízení účtu
cenných papírů a rámcové smlouvy o obchodech se zahraničními papíry.
39.675.000,--Kč
==============
Nadační jmění je v celé výši zapsáno v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni.
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3. Členové správní rady
předseda správní rady:

Mgr. František Berka,
Plzeň, Kaznějovská 50, okres Plzeň-město, PSČ 323 26

člen správní rady:

PaedDr. Václav Kůda,
Plzeň, Severní Předměstí, Nad Vodou 1228/13, okres Plzeňměsto, PSČ 301 00

člen správní rady:

Mgr. Petr Červenka,
Plzeň, Kaznějovská 56, PSČ 323 26

místopředseda správní rady: Pavel Zeman,
Plzeň, Jižní Předměstí, Boettingerova 2566/6, PSČ 301 00
člen správní rady:

Irena Kunschová,
Plzeň, Koterovská 49, PSČ 326 00

člen správní rady:

Radek Petrík,
Štěnovice, Robčice 56, PSČ 332 09

člen správní rady:

Ing. Jana Veselá,
Útušice 170, PSČ 332 09

člen správní rady:

Ing. Petr Baroch,
Plzeň, Slepá 1246/9, PSČ 312 00

člen správní rady:

Mgr. Jan Zajíc,
Kolinec 223, PSČ 341 42

4. Členové dozorčí rady
člen dozorčí rady:

Ing. Eva Prokopová,
Plzeň, Jižní Předměstí, nám. T. G. Masaryka 418/25, okres
Plzeň-město, PSČ 301 00

člen dozorčí rady:

Libuše Tafatová,
Plzeň, Politických vězňů 27, PSČ 301 00

člen dozorčí rady:

JUDr. Jana Tomanová,
Plzeň, Černice, Konvalinková 5, PSČ 326 00

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 Mládež a sport, o.p.s. (MaS)
Zakladatel: Nadace sportující mládeže - jediný zakladatel
Nabytí právní moci: 17. 9. 2003
Hospodaření MaS k 31. 12. 2008:
výše vlastního jmění: 5 000,--Kč
ostatní fondy: 388 000,--Kč
výsledek hospodaření za rok 2008: - 37 000,--Kč
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7. Zaměstnanci a osobní náklady
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce a
dohody o provedení činnosti.
Odměny členům správní a dozorčí rady jsou vypláceny 2 x do roka dle rozhodnutí SR.
Celková výše vyplaceno:
SR: 21 100,--Kč
DR: 2 400,--Kč
8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2008 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.

II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
v účetním období: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008

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.
3. Způsob zpracování účetních záznamů
Zpracování účetních záznamů je prováděno softwarovým programem Money.
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. Z působ 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. 2008 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.
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7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2008
K 31.12. 2008 byly krátkodobé cenné papíry přeceněny na reálnou hodnotu
prostřednictvím účtů nákladů a výnosů (v roce 2004 bylo veškeré přecenění finančních
investic provedeno rozvahově prostřednictvím účtu 921 – oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a závazků).
8. Způsob stanovení opravných položek k majetku:
Opravné položky k majetku se neuplatňovaly.
9. Odpisové metody – ve vlastnictví pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku menší než 3.000,--Kč, se
odepisují 100% do nákladů. Od 3.000,--Kč do 40.000,--Kč se odepisují 50% z nákupu,
dáno do nákladů po dobu 2 let.
10. Kurzové přepočty
Nadace nemá evidovaný žádný majetek, závazky a pohledávky v cizí měně. Při
účetních operacích v cizí měně byl použit k přepočtům denní kurz ČNB.

III.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Hmotný a nehmotný majetek
NSM nenakoupila žádný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40.000,-Kč. Byl nakoupen drobný hmotný majetek, který byl při nákupu 50% odepisován do
nákladů.
Nehmotný majetek není v NSM evidován.
Finanční pronájem není využíván.
V nadaci není evidován žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem.
2. Nadace vlastní jak cenné papíry držené na dobu delší než rok (dlouhodobé), tak i
cenné papíry držené se strategií k obchodování do 1 roku (krátkodobé). Jde buď o
dluhopisy nebo podílové listy.
3. Výše přijaté dotace na provozní účely z města Plzně: 2 100 000,--Kč.
4. V roce 2008 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
5. Hospodářský výsledek NSM v r. 2008 je – 4 570 429,45 Kč.

V Plzni dne 28. 6. 2009
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Zpráva auditora je naskenovaný originál auditu HZ Plzeň, spol. s r.o. Příloha výroční zprávy Nadace sportující
mládeže za rok 2008 (správa příspěvku přiděleného z NIF) včetně tabulek je součástí auditorské zprávy.
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Příloha výroční zprávy Nadace sportující mládeže za rok 2008
(správa příspěvku přiděleného z NIF)
1. Skladba nadačního jmění NSM ke dni 31. 12. 2008
1.1. Vlastní prostředky NSM – 505 000,--Kč
1.2. Prostředky z NIF (smlouva s MF ČR) – 39 170 000,--Kč, z toho v I. vlně přijato
5 341 000,--Kč.
2. Výše a datum připsání příspěvku z NIF na běžný účet Nadace:
2.1. I. etapa
Částka 5 341 000,--Kč dne 27.12.1999
2. 2. II. etapa
a) 1. část
Částka 16 581 000,--Kč dne 21. 3. 2002
b) 2. část
Částka 5 564 000,--Kč dne 6.5. 2003
c) 3. část
Částka 4 197 000,--Kč dne 22.12.2003
d) 4. část
Částka 9 761 000,--Kč dne 30. 11. 2004
e) 5. část
Částka 2 139 000,--Kč dne 21. 9. 2006
3. II. etapa NIF – výše přijatých příspěvků a částka na vlastní grantové programy
a) 1. část
a,a) nadační jmění: 14 094 000,--Kč
a,b) na realizaci vlastních programů: 2 487 000,--Kč
b) 2. část
a) nadační jmění: 4 730 000,--Kč
b) na realizaci vlastních programů: 834 000,--Kč
c) 3. část
a)
b)
d) 4. část
a)
b)
e) 5. část
a)
b)

nadační jmění: 3 568 000,--Kč
na realizaci vlastních programů: 629 000,--Kč
nadační jmění 8 297 000,--Kč
na realizaci vlastních programů 1 464 000,--Kč
nadační jmění 1 819 000,--Kč
na realizaci vlastních programů 320 000,--Kč

4. Navýšení nadačního jmění
Z rozhodnutí Správní rady ze dne 27. 6.2007 došlo k navýšení o 1 306 000,--Kč
(převod zůstatku na realizaci vlastních programů).
5. Způsob péče o nadační jmění, změny v uložení v průběhu roku 2008:
5.1. Balancovaný fond nadací (BFN): 3 000 000,--Kč;
od 1. 1. 2008 – 3 000 000,--Kč
5.2. Růstový fond nadací (RFN): 4 175 000,--Kč;
od 1. 1. 2008 – 4 175 000,--Kč
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5.3. AXA CZK Konto: 1 500 000,--Kč;
od 31. 3. 2008 – 500 000,--Kč
od 12. 8. 2008 – 1 500 000,--Kč
5.4. Ind. správa ČSOB Asser Management: 7 000 000,--Kč;
od 1. 1. 2008 – 14 689 000,--Kč
od 6. 3. 2008 – 10 000 000,--Kč
od 8. 8. 2008 – 7 000 000,--Kč
5.5. RSJ: 11 900 000,--Kč;
od 1. 1. 2008 - 11 900 000,--Kč
5.6. Privat Bank: 12 100 000,--Kč;
od 1. 1. 2008 – 5 906 000,--Kč
od 31. 3. 2008 – 10 100 000,--Kč
od 12. 8. 2008 – 12 100 000,--Kč
6. Užití výnosů z nadačního jmění (pouze z NIF)
6.1. rozdělení výnosů v roce 2008 (rozhodnutí SR NSM ze dne 16. 1. 2008)
I.
etapa
částka určená na granty
90 000,- - Kč
částka využitá na navýšení základního jmění
0,- - Kč
II.
etapa
částka určená na granty
580 000,- - Kč
částka využitá na navýšení základního jmění
0,- - Kč
6.2. skutečné čerpání výnosů v r. 2008
I. etapa
90 000,-Kč
II. etapa
392 499,-- Kč
Ke snížení skutečně čerpané částky z prostředků II. etapy NIF došlo rozhodnutím SR NSM ze
dne 12. 11. 2008 a bylo kompenzováno prostředky vloženými z vlastních grantových
programů (včetně příspěvků z AXA, a.s. a MaS, o.p.s.) a z prostředků od zřizovatele.
7. Rozdělení výnosů z NIF pro rok 2009
Na základě změny smlouvy (NIF) byl upraven způsob určení výše minimálně rozdělovaných
prostředků třetí osobě takto:
PRIBID 2. 1. 2008 – 4,14 %
PRIBID 31. 12. 2008 – 3,52 %
Aritmetický průměr - 3,83 %
Na granty je určena polovina aritmetického průměru PRIBID – 1,915 %
I.etapa NIF (5 341 000,-- Kč) – k rozdělení 102 281,-- Kč (grant pro město Plzeň)
II.etapa NIF (34 334 000,-- Kč) – k rozdělení 657 497,-- Kč (granty pro ČR)
Minimální celková částka k rozdělení třetím osobám vyplývající ze smlouvy s MF ( NIF) činí
759 778,--Kč.
8. Specifikace výdajů použitých na správu nadace
Kancelářské potřeby, poplatky za telefon a internet, nájem kanceláře, prezentační
materiály, odměny dvěma organizačním pracovníkům na základě mandátních smluv,
odměna externí účetní a hospodářce, odměna audit, poplatky bance, odměny a cestovné
správní rady, drobné výdaje režijního charakteru.
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9. Prostředky použité na vlastní programy Nadace
Celkem bylo možno použít na vlastní grantové programy NSM (z příspěvků II. etapy
NIF) částku 5 414 000,-- Kč.
Skutečně čerpáno:
Částka 458.353,80Kč
Částka 2 212 593,--Kč
Částka 634.240,--Kč
Částka 806 500,--Kč

čerpána v r. 2003
čerpána v r. 2004
čerpána v r.2005
čerpána v r. 2006

Celkem skutečně čerpáno 4 111 686,80Kč. Nedočerpaná částka ve výši 1 302 313,20Kč.
Správní rada Nadace sportující mládeže rozhodla dne 27. 6. 2007 o navýšení nadačního
jmění ve výši 1 306 000,--Kč, tzn. že vypočítaná částka byla doplněna o 3 686,80Kč
z vlastních prostředků NSM.
Částka 174 000,--Kč čerpána v r. 2007
K rozhodnutí o způsobu využití zbývá částka 146 000,--Kč.
Zbylá částka (146 000,--Kč) dle rozhodnutí SR NSM použita na dokončení
rozpracovaných vlastních programů. Důvodem bylo získání příspěvku od AXA, a.s.
(150 000,--Kč) a příspěvek MaS, o.p.s. (25 000,--Kč)
10. Grantová pravidla, způsob a podmínky veřejně vyhlášených grantů, způsob informování
zájemců
Veškerá pravidla, způsob a podmínky veřejně vyhlášených grantů byla schválena správní
radou Nadace sportující mládeže a v plné míře jsou obsažena v grantových pravidlech
všech vypsaných grantů (Plzeň, Talent, Soutěž, Pohybové Předpoklady „2P“). Informace
o vypsaných grantech včetně formulářů jsou trvale k dispozici na internetových stránkách
www.nsm.cz. Ty jsou prezentovány při všech vhodných příležitostech. Uvádíme je ve
všech tiskovinách a prezentačních materiálech NSM, na vizitkách, hlavičkovém papíru,
při podporovaných akcích atd.
Informace o vypsání grantů byla rozšířena několika způsoby:
10.1. Přímo – prezentace na seminářích, při příležitosti
Vyhlášení nejlepšího sportovce města Plzně, na výstavce, apod.
10.2. Písemně – v dodatcích dohod uzavřených se střešními
organizacemi ve sportu, ve smlouvách uzavřených
v předcházejícím roce, dle možností v tisku,
10.3. Elektronicky – trvalým umístěním grantových pravidel na
web stránkách Nadace (www.nsm.cz), prostřednictvím bulletinu
stálým zájemcům o činnost Nadace, e-mailem na základě
individuálních požadavků.
Obdobným způsobem jsou vypisovány a zveřejňovány také granty určené pouze pro
Plzeň (hrazeno z prostředků poskytnutých ve formě dotace od zřizovatele).
11. Přehled příjemců grantů a přidělené částky v Kč - viz přiložené tabulky č. 6, 7, 8, 9 a 10

V Plzni dne 24. 6. 2009
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IČO: 453 35 966
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