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22.. Ú
Úvvooddnníí sslloovvoo
Rok 2009 se vyvíjel trochu lépe než se jevily výhledy v druhé
polovině roku 2008. Celkový hospodářský vývoj byl sice příznivější,
ale na druhé straně se projevila restrikce ve veřejných rozpočtech, což
se nutně odrazí na výši dotace z prostředků zřizovatele pro rok 2010.
Lze tak předpokládat určité snížení finančních možností NSM
v příspěvcích třetím osobám po dobu omezení příspěvků nadaci
z veřejných rozpočtů.
Příznivější pohled nadačního prostředí se upíral k novele zákona o nadacích, která sice
není převratná, přesto by však umožnila například realizaci vlastních projektů, respektive by
mohla odstranit blok v možnosti získat finanční podporu ze státních zdrojů na aktivity za
rámec pouhého grantování. Novela však nebyla do konce roku 2009 přijata.
V oblasti samotného poslání nadace a postavení sportu ve společnosti se všemi jeho
pozitivními dopady včetně jeho vnímání jako součásti kulturního dědictví se však projevují
veškeré současné tendence počítaje v to i přístup představitelů politických stran. Bohužel
často negativní. Připočteme-li k tomu médii oslavovaný pouze vrcholový sport, pak ani
jednorázové, často marketingově laděné akce (propagační běhy či cykloakce), nemohou
pravidelnému sportování přispět a dlouhodobě prospívat.
Pak nadaci nezbývá než podporovat především individuality, které projevují znaky
sportovního talentu. Stále častěji však na mladé sportovce dopadají projevy sociálněekonomicky znevýhodněného prostředí a omezování rodinných rozpočtů.
Pokud se má znovu projevit duch tradice spolkové tělovýchovy a úspěchy české
sportovní reprezentace, čeká nejen nadaci , ale i další instituce, a v konečné fázi právě rodiče,
hodně práce, trpělivosti a uvážlivého investování.
V naší vlastní činnosti cítím já osobně hodně pochopení a pomoci od členů správní a
dozorčí rady, odborných komisí NSM, ale i některých zástupců zřizovatele a dalších, kterým
není sport mládeže lhostejný. Za to jim patří uznání a upřímné
poděkování.

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 zůstává
nadále podpora mladým sportovcům v Plzni, která vychází jak z původního statutu nadace,
tak i ze vzorového přístupu samosprávy krajského města – Statutárního města Plzně. Kromě
přímé podpory nadějných sportovců je snahou NSM o úspěších mladé generace také
informovat, oceňovat je a tím motivovat do další činnosti.
V hlubším kontextu, a především ve spolupráci s MaS, o.p.s., 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. V současné době nabývá na významu boj proti nadváze a
obezitě naší nejmladší populace.
Realizace širšího záběru činnosti je spojena s obecně prospěšnou společností Mládež
a sport, o.p.s. a dalších spolupracujících subjektů, které hledáme především mezi
tělovýchovnými organizacemi s vazbou na vysoké školy.
Bez přímé návaznosti by nebylo možné naplnit potřeby MŠMT, přání střešních
organizací ve sportu a v konečné fázi pomoci zastavit snižující se počet zájemců o sport a tím
potencionálních talentů v téměř všech sportovních odvětvích.

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
Ing. Petr Baroch
Mgr. Jan Zajíc
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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 a dozorčí rady nadace zasedají i nezávislí odborníci, kteří nejsou
členy statutárních orgánů nadace. Zkušeností a odborných znalostí osobností, které nejsou
členy správní rady NSM, využíváme i v dalších oblastech činností vztahujících se k vnitřnímu
fungování NSM jako je hospodaření nebo prezentace a propagace.
Složení odborných komisí NSM
TABULKA Č. 1
Odborná komise NSM

Členové komise

Granty ČR, spolupracující organizace

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

TOP Junior Sport Plzeň

Pavel Zeman, Petr Baroch, Vlastimil Libeš

Vyhlášení nejlepšího sportovce

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

Hospodaření NSM

Jana Veselá, František Berka, Zuzana Štruncová
konzultace: Vlasta Soukupová

Prezentace a propagace NSM

Jan Zajíc, František Berka,
konzultace: Vlastimil Libeš
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55.. Z
Z ččiinnnnoossttii N
NSSM
M vv rrooccee 22000099
Do samotného závěru roku 2008 a začátku roku 2009 se promítly náznaky nejistot
v dalších letech. To spolu s ukončením období mimořádných vlastních grantových programů
přineslo změny v grantové činnosti Nadace sportující mládeže. Nejvýznamněji se změna
promítla do vůbec první podpory systémové spolupráce mezi školami a sportovními subjekty.
Tu podstatně upravujeme a transformujeme z původní grantové podpory do projektů mířících
především k příspěvkům nadějným sportovcům ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného
prostředí.
Do jisté míry se mění či se uzpůsobila spolupráce se střešními organizacemi, přičemž
nadále vycházíme z přístupu MŠMT a jeho podpory výběru a výchovy sportovních talentů a
následně sportovní reprezentace České republiky. Respektujeme v tomto směru ústřední roli
sportovních svazů. Proto jsme také po cílené podpoře sportovní gymnastiky v rámci
olympijského cyklu (2004-2008) přistoupili ke změně a soustředíme se v dalším období na
podporu dalšího „malého“ sportu – badmintonu.
V republikové úrovni je pro nás zklamáním, že nebyla Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy vyslyšena naše žádost, bez nároku na finanční podporu, o záštitu nad
činností Nadace sportující mládeže, i když je její působení v nadačním prostředí zcela
ojedinělé a těžko nahraditelné.
Podařily se nám první kroky ke spolupráci na úrovni kraje, Plzeňského kraje, a věříme,
že v ní budeme nadále pokračovat.
V úrovni krajského města Plzně jsme se snažili o zlepšení komunikace s institucemi
podporujícími sport na úrovni Plzně tak, aby se koordinoval tok ubývajících finančních
prostředků. V tomto směru pociťujeme odtrženost sportu od dalších kulturních (uměleckých)
aktivit města Plzně.
Velmi pozitivně se rozvinula spolupráce se studenty, kteří začínají využívat NSM jako
místo odborné praxe. Tato forma vzájemně prospěšné aktivity přináší klady i v tématickém
zaměření absolventské práce, jejíž závěry by pro nás měly být ku prospěchu.
Pokud se nám podaří uskutečnit nové nápady k Vyhlášení nejlepšího sportovce města
Plzně za rok 2009 a budeme schopní se vyrovnat se všemi nástrahami ve sportovním prostředí
jako jsou problémy Sazky, a.s. s příspěvky akcionářům, koncepční změny v podpoře sportu
v ČR i ne příliš systémový přístup k podpoře sportu v Plzni, pak by se za pomoci všech členů
správní rady a předsedkyně dozorčí rady měla činnost NSM dařit i v roce 2010.
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66.. P
Prreezzeennttaaccee N
NSSM
M aa kkoom
muunniikkaaccee ss vveeřřeejjnnoossttíí
Při prezentaci vlastní činnosti NSM úzce spolupracuje
s obecně prospěšnou společností Mládež a sport, o.p.s. (MaS),
kterou založila.
PREZENTACE NSM
Kromě výstavy SPORT 2009, která je již tradičním
pokračováním Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu se
v roce 2009 jednalo především o následující aktivity:

 Prezentace projektu „2P“ na republikovém srazu cvičitelů ČASPV
Ve spolupráci s MaS jsme realizovali představení projektu Pohybové Předpoklady
„2P“ na Republikovém srazu regionálních a krajských cvičitelů ČASPV, který se ve dnech
9. - 11. října 2009 konal ve Žďáru nad Sázavou. Cvičitelé ze všech koutů republiky měli
možnost seznámit se podrobně s projektem „2P“, a to včetně praktických ukázek testování.

 Veletrh SPORT Life
Obdobně jako v předcházejícím roce jsme spolu s Krajským úřadem Jihomoravského
kraje seznámili širokou veřejnost s činností NSM při výstavě Sport Life v Brně. Přímo
v rámci oficiálního programu veletrhu proběhly (soutěžní) místní verze projektů Pohyb „1P“ a
Pohybové Předpoklady „2P“. S nemalým zájmem ze strany návštěvníků veletrhu se setkala
možnost zjistit si na místě předpokládanou výšku dítěte v dospělosti. Na společném stánku
NSM a Jihomoravského kraje nechyběly ani další informační materiály s doporučeními
k pravidelnému sportování ve vazbě na nabídku dalších sportovních organizací, které se na
brněnském výstavišti také prezentovaly.

 Pohlednice badmintonisty Petra Koukala
S českým reprezentantem a účastníkem olympijských her jsme se dohodli na vytvoření
pohlednic určených jako drobná motivační pozornost pro dětské účastníky akcí nadace. Vedle
propagace NSM, jejíž logo a odkaz na internetové stránky je součástí pohlednice, jsme
umístěním loga podpořili také kandidaturu města Plzně na Evropské hlavní město kultury
roku 2015.

www.nsm.cz
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KOMUNIKACE

Při svojí činnosti NSM v maximální možné míře využívá moderních informačních
technologií. Omezením pro jejich ještě masivnější využití jsou finanční a personální kapacity.
Veškeré základní informace o NSM jsou k dispozici na internetových stránkách, kde si
žadatelé o nadační příspěvky mohou stáhnout grantová pravidla ke všem vypsaným grantům i
veškeré potřebné formuláře.
NSM několik let rozesílá elektronický bulletin, ve kterém informuje o aktuálně
vypsaných oblastech podpory i dalších aktivitách. K jeho bezplatnému odběru stačí zaslat na
adresu info@nsm.cz e-mail a do předmětu zprávy uvést „Bulletin".
Pro běžnou komunikaci uvnitř i vně organizace se přednostně využívá mailová
korespondence, zavolat či napsat nám můžete prostřednictvím „Skypu“.
Informace o NSM a jejích aktivitách se objevují také v médiích - v tisku, televizi,
rozhlasu i na internetových serverech. Mezi osvědčené formy komunikace patří využití
zpravodajů místní samosprávy.

77.. Z
Zppůůssoobbyy ppooddppoorryy ssppoorrttoovvnníícchh aakkttiivviitt dděěttíí aa m
mllááddeežžee
7.1. V krajském městě Plzni
7.1. 1. Systém
Příspěvky jsou určeny na spolupráci mezi školami (sportovní střediska, dříve tzv.
„sportovními třídami“) a tělovýchovnými a sportovními právními subjekty. Vzhledem k jasně
definované cílové skupině žadatelů v Plzni se v případě Systémové podpory nevypisuje
otevřené grantové řízení, ale subjekty jsou o možnosti podávat žádosti informovány adresně.
Konečnými příjemci nadačních příspěvků byly výhradně sportovní subjekty, nikoliv školy.
TABULKA Č. 2
Škola
1. ZŠ

Spolupracující subjekt

Sport

Nad. příspěvek
(proplacená částka)

SK MG Slovan Plzeň

MG

7 000

TJ Dynamo ZČE Plzeň

fotbal

10 000

KVS Plzeň

vodní pólo

8 000

1. LK Plzeň 1935

lukostřelba

8 000

www.nsm.cz
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4. ZŠ

HBC Škoda Plzeň; TJ Plzeň - Litice hokejbal

3 000

Benešova ZŠ (9. ZŠ)

HC Lasselsberger Plzeň

lední hokej

67 000

10. ZŠ

HC Plzeň

házená

8 000

11. ZŠ

TJ Plzeň - Litice

pozemní hokej

9 000

Handball-Klub Slavia VŠ Plzeň

házená

9 000

TK Slavia Pilsner Urquell Plzeň

tenis

4 952

SSK Talent – 90 při Bolevecké ZŠ

házená H

10 000

USK Slavia Plzeň

volejbal

10 000

BaK Plzeň

basketbal

9 000

TJ Sokol Plzeň – Doubravka

badminton

9 000

Judoclub Plzeň

judo

7 000

DHC Plzeň

házená D

14 000

Flik Flak Plzeň

TEAMGYM

5 000

Oddíl SG

sport. gymnastika

5 000

FC Viktoria Plzeň

fotbal

50 000

Sokol Plzeň V.

stolní tenis

5 000

PK Slávia VŠ Plzeň

plavání

18 000

LK Škoda Plzeň

lyže - běh

7 000

TJ Sokol SG Plzeň Petřín

atletika

28 000

Judoclub Plzeň

judo

28 000

PK Slávia VŠ Plzeň

plavání

39 980

TK Slavia PU Plzeň

tenis

15 000

VK Slavia VŠ Plzeň

volejbal

36 000

Bolevecká ZŠ

25. ZŠ

31. ZŠ

33. ZŠ

Sportovní gymnázium Plzeň

Celkem:

429 932

Stejně jako předchozím roce zůstalo ze středních škol

zahrnutých do systémové

podpory pouze Sportovní gymnázium. Ostatní střední školy sice v některých případech mají
navázanou spolupráci se sportovními subjekty, nesplňují však další obecně platná kritéria
systémové podpory.

www.nsm.cz
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7.1. 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
SK MG Slovan Plzeň
Hockey club 1970 Bolevec
Vendula Janoušková
Martina Janoušková
T. J. Sokol Plzeň - Doubravka
TJ Plzeň - Litice
Miroslava Baštová
Alžběta Nedvědová
Irena Szöcsová
Nicklas Reinhard
Jakub Koryťák
Ondřej Rollinger
Radek Majer
Šimon Ambrož
Martin Pokorný
TJ Prazdroj Plzeň
VK Slavia VŠ Plzeň
Zuzana Šmídová
Tereza Kocmoudová
Kristýna Koptíková
DHC Plzeň
Vojtěch Legát
Veronika Úblová
Lucie Havlová
Martin Švec
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni
Eliška Balíková
Roman Panuška
Lukáš Goth
Tomáš Sýkora
Michaela Gothová
Jakub Sivák
Monika Motlíčková
Jiří Štádler
Radek Štádler
o.s. Škola bojových umění NARAMA
Jitka Jánská
Martin Hrabačka
Hockey CLUB PLZEŇ 1929
SK 15. ZŠ v Plzni
Jakub Henig
Jan Henig
Kristýna Michelová
TJ Dynamo ZCĚ cyklistika Plzeň
Karel Matějka

www.nsm.cz

Nad. příspěvek
12 000
10 000
7 000
9 000
11 000
8 000
3 000
2 000
2 000
3 000
2 000
3 000
3 000
7 000
4 000
10 000
11 000
8 000
9 000
7 000
10 000
2 000
4 000
12 000
10 000
9 000
5 000
4 000
2 000
2 000
4 000
3 979
4 000
8 000
2 000
6 000
5 000
3 000
12 000
7 000
8 000
10 000
5 000
13 000
8 000
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Filip Soukup jun.
Filip Dubský
Patrik Dubský
Dominik Polcar
Turistický oddíl mládeže ČR, oddíl TOM 4710 Saturn
Jakub Šmucr
Lucie Hirmerová
Martin Matoušek
Zuzana Kantová
Jiří Kanta
Klub biatlonu Plzeň-Litice č116, AVZO-TSČ-ČR ZO Dubovka Plzeň-Litice
USK Slavia Plzeň
HBC Škoda Plzeň
Michal Průcha
Jan Kutil
Jan Velek
Tomáš Balíček
David Tolar
Tereza Vališová
Klára Kučerová
Šárka Beránková
Nicole Nová
Aneta Petráňová
Diana Mezuliáníková
HC Plzeň
T. J. Sokol Plzeň IV.
T. J. Sokol Plzeň IV.
Lenka Hajšmanová
Marek Kadlec
Aneta Balínová
Petra Laštovková
FC Viktoria Plzeň - dívky
FC Viktoria Plzeň - hoši
Klub vodních sportů Plzeň
Celkem

5 000
1 449
6 000
2 000
5 000
4 000
5 000
4 000
2 000
5 000
8 000
11 000
10 000
5 000
9 000
8 000
8 000
8 000
12 000
5 000
7 000
8 000
5 000
8 000
10 000
7 000
10 000
6 000
2 000
2 000
5 000
14 000
11 000
5 000
513 428

Mimosystémová podpora se v roce 2009 těšila mimořádnému zájmu žadatelů.
Možnost získat příspěvek na sportovní činnost jmenovitě pro jednotlivce zůstává ojedinělý a
velmi žádaný. I proto se budeme snažit množství rozdělovaných prostředků do budoucna
minimálně zachovat či nadále navyšovat.

7.1. 3. Vyhlášení nejlepších sportovců

Vedle dalších cen obdrží při slavnostním vyhlášení na radnici města
Plzně všichni vyhodnocení sportovci, družstva a trenéři nadační příspěvek.

www.nsm.cz
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TABULKA Č. 4
Vyhlášení Nejlepších sportovců města Plzně
Marie Horáčková
Jitka Jánská
Martin Pokorný
Filip Soukup
Pavel Henrich
Jiří Knížek
Radek Šlouf
Kristýna Koptíková
Šimon Ambrož
Petra Matějková
Jan Šefl
Veronika Věžníková
Jan Vožech
Michal Bezděk
Lucie Havlová
Barnora Kodedová
Jiří Štádler
Vendula Janoušková
FC Viktoria Plzeň - žačky
HC Lasselsberger Plzeň – 8. třída
SSK Talent – 90 při Bolevecké ZŠ
TJ Plzeň – Litice – sružstvo st. žáků
PSC v Plzni – družstvo mladších žaček
FC Viktoria Plzeň – dorost
Sokol Plzeň I. – dorost
TJ ZČE Cyklistika Plzeň – dorost
HC Lasselsberger Plzeň - dorost
Milada Nováková - trenérka
Otto Pešta - trenér
Zdeněk Böhm - trenér
Celkem

1500
1500
1500
1500
1700
1700
1700
1700
1700
2500
3000
1817
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
60 317

Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu pořádá
NSM pod záštitou primátora města v důstojných prostorách obřadní síně radnice. I díky tomu
se akce těší společenské prestiži a pro mladé sportovce jde o ocenění, kterého si opravdu váží.
Mezi jednotlivci musíme opětovně vyzdvihnout vítěze v kategorii dorostu. Plavec Jan
Šefl obhájil loňské vítězství a svými výkony potvrzuje pověst velké naděje českého plavání.

7.1. 4. Výstava SPORT
Výstava SPORT 2009 byla stejně jako v předcházejících létech realizována
prostřednictvím Mládež a sport, o.p.s. Celkové náklady činily 60 000,- Kč.

www.nsm.cz
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V mázhauzu radnice se uskutečnil již sedmý ročník výstavy SPORT 2009. Na její
přípravě se dále podílel Západočeský badmintonový svaz, který právě slavil 50. výročí
zahájení badmintonových soutěží v ČR a TJ Sokol Plzeň-Doubravka.
Výstava navazuje na Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva
a dorostu. Od 23. března do 3. dubna 2009 proto byly v mázhauzu radnice k vidění profily
oceněných mladých sportovců a také podrobná fotoreportáž z Vyhlášení nejlepších sportovců
roku 2008. Chybět nemohlo ani detailní představení Nadace sportující mládeže a jejích aktivit
včetně projektů Pohyb "1P" a Pohybové Předpoklady „2P“.
Část výstavy byla věnována představení významných sportovních akcí konaných
v roce 2009 v Plzni. Kromě Mistrovství světa v hokejbalu šlo zejména o akce zařazené do
prestižního programu TOP Junior Sport Plzeň. Mezi ně patří pětice turnajů a soutěží se
špičkovou zahraniční účastí a minimálně dvoudenním trváním (Evropský pohár mládeže gen.
Pattona v moderním trojboji, Meeting of the Shooting Hopes ve sportovní střelbě, Ex Plzeň
Wilson Cup v tenisu, Memoriál Stanislava Štrunce ve fotbalu a Mezinárodní pohár v karate
dětí, mládeže a seniorů - Euro Grand Prix, Central European League).
Velkému zájmu hlavně ze strany školáků se těšila vědomostní soutěž. Pěti
vylosovaným stačilo něco vědomostí, pozorné zhlédnutí obsahu výstavy i potřebný kousek
štěstí a domů si mohli odnést např. sportovní tričko, badmintonovou raketu nebo některou z
dalších cen.
V části expozice připravované ve spolupráci se Západočeským badmintonovým
svazem byla představena historie badmintonu, jeho pravidla, moderní badmintonové vybavení
vedle toho, které se používaného v minulosti i trofeje a poháry vybojované západočeskými
badmintonisty. Zajímavá byla prezentace sportovních tříd badmintonu na 25. ZŠ v Plzni, které
NSM dlouhodobě přispívala v rámci Systémové podpory. V průběhu výstavy se uskutečnila
autogramiáda a beseda s Petrem Koukalem, mistrem České republiky v badmintonu a
účastníkem olympijských her v Pekingu.
Partnery akce byla televize R1ZAK a Nadace 700 let města Plzně.

7.1. 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. V dnešní,
ekonomickou krizí poznamenané době, se ještě výrazněji ukazuje
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důležitost jistoty každoročního příspěvku. To dává pořadatelům tolik potřebnou záruku, že
budou schopni nejen zajistit konání jejich akce, ale zároveň udržet nastavenou laťku kvality.

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
84 000

91 000
90 000
84 000
91 000

440 000

Akce zařazené do programu TOP JSP se dostaly svojí organizací i sportovní a
společenskou kvalitou na stabilně vysokou úroveň. Pozornost se soutěžím TOP JSP dostává i
při Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně. Za rok 2008 byl jako nejlepší akce
z programu TOP JSP oceněn tenisový Ex Plzeň Wilson Cup.
7.1. 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
DHC Plzeň
Slavia SK Rapid
TJ Sokol Plzeň I.

TABULKA Č. 6
Akce
Memoriál Karla Šulce – XVIII. ročník
Plzeňský pohárek – 6. ročník, Memoriál J. Krocové –
21 .ročník
Oblastní přebor – Čechy ČOS, ml. a st. žákyň,
juniorek
umění Narama Seito a Narama Open

o.s. Škola bojových
Narama
Viktoria Plzeň – fotbal o.s.
Memoriál Josefa Žaloudka
Tělovýchovná jednota Skvrňany Velká cena Plzně v karate
Celkem:

Nad. příspěvek
14 000
2 939
7 000
15 000
15 000
6 000
59 939

V rámci grantu Plzeň se vykrystalizovalo několik pravidelně podporovaných akcí.
Patří mezi ně např. Narama Seito a Narama Open v karate nebo Memoriál Karla Šulce
v házené. Tyto turnaje patří k tradičním a jejich organizátoři mají dostatek zkušeností nutných
pro uspořádání kvalitní soutěže.

www.nsm.cz
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7.2. Granty pro celou ČR
7.2.1. Talent
Nadační příspěvky jsou určeny jednotlivcům jako odměna za dosažené vynikající
sportovní výsledky v grantovém období roku 2009 (1. 11. 2008 – 31. 10. 2009) s možností
čerpání podpory zpětně na náklady spojené se sportovní přípravou a vybavením.

TABULKA Č. 7
Žadatel – akce, termín konání
Karel Píč, Skuhrov nad Bělou, běh na lyžích
Josef Šabata, Skuhrov/Bělou, lyže běh
Anna Češpivová, Praha, vodní lyžování
Jiří Prskavec, Praha, vodní slalom
Vít Zahula, Jablonec/Nisou, zimní triatlon
Petr Šlajs, Plzeň, triatlon
Tomáš Voltr, Kadaň, rychlostní kanoistika
Edita Lauberová, Tábor, triatlon
Jan Šefl, Plzeň, plavání
Ondřej Šimáček, Pardubice, ROB
Daniel Pánek, Stupno, cyklistika
Matyáš Zeman, Chomutov, autokros
Michaela Šaršoňová, Brno, atletika
Ondřej Hošek, Brno, biatlon
Robert Trojnar, Hranice, judo
Marie Holčáková, Hranice, judo
Kateřina Chromá, Brno, orientační běh
Miloš Nikodým, Brno, orientační běh
Tereza Patočková, Praha, judo
Martin Beber, Domažlice, triatlon
Petra Klabanová, Ústí nad Labem, karate
Jakub Klaban, Ústí nad Labem, karate
Tomáš Stefan, Soběslav, kanoistika
Václav Kolář, Blansko, biketrial
Anna Šámalová, Praha, moderní pětiboj
David Kindl, Praha, moderní pětiboj
Jan Kuf, Praha, moderní pětiboj
Petra Kuříková, Jablonec, triatlon
Barbora Hlaváčová, Prachatice, triatlon
Pavel Lebeda, Prachatice, triatlon
Alžběta Léharová, Pardubice, ROB
Tomáš Kabrhel, Litomyšl, triatlon
David Herka, Hodonín, biketrial
Martin Štěpán, Kralupy nad Vltavou, sjezd.lyžování
Martin Debnar, Prachatice, triatlon
Lukáš Vlasák, Klatovy, šachy
Pavla Horová, Pardubice, ROB
Daniel Lukeš, Rokycany, cyklistika

www.nsm.cz
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3 500
3 500
7 500
7 500
10 000
5 500
7 500
3 500
10 000
6 500
7 500
8 000
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
8 500
7 500
3 500
3 500
3 500
3 500
10 000
3 500
5 000
7 500
5 500
3 500
3 500
5 000
3 500
8 000
5 500
5 500
5 500
5 000
5 500
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Kristýna Opočenská, Praha, sportovní gymnastika
Luboč Vlčan, Třebíč, plavání
Lenka Antošová, Děčín, veslování
Josef Havlíček, České Budějovice, atletika
David Krčmář, Zlín, tenis
Šárka Jelínková, Praha, ROB
Michael Vakoč, Praha, cyklistika
Peter Vakoč, Praha, cyklistika
Andrea Moučková, Bílovice, ROB
Václav Kovář, Jinín, motokros
Tomáš Kalenský, silový trojboj
Michal Pešek, Praha, vodní slalom
Kristýna Havlíková, Klatovy, šachy
Marek Pohanka, Písek, karate
Vít Lipovský, Praha, squash
Richard Pokorný, Praha, šerm
Alžběta Bášová, Praha, badminton
Kateřina Hejdrychová Praha, badminton
Jakub Hrudka, Praha, moderní.pětiboj
Miloš Slavíček, sportovní střelba
Jakub Tomeček, sportovní střelba
Celkem:

3 500
3 500
7 500
3 500
3 500
5 500
3 500
5 500
3 500
3 500
3 500
5 500
5 500
5 500
3 500
10 000
3 500
5 500
3 500
9 999
10 000
318 999

O grant Talent je mezi žadateli stále 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 příspěvku
NSM se významně liší od naprosté většiny dotací ze samosprávných institucí, sportovních
klubů i sportovních svazů.
Existence tohoto grantu nabývá na významnosti tak, jak se stává nedostatek finančních
prostředků mladých sportovců ze sociálně-ekonomicky znevýhodněných rodin limitující pro
rozvoj sportovního talentu.

7.2.2. 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.

www.nsm.cz
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TABULKA Č. 8
Žadatel – akce, termín konání
TJ Sokol Kolín – atletika;
Akce : Sokol Grand Prix v atletice mládeže
TJ Sokol Prostějov - nohejbal
Akce: Poslední smeč žáků 2009
SK BMX Klatovy o.s.
Akce: Týden plný BMX-ME a Čs.. pohár
VSK Universita Brno- atletika
Akce: Velká cena Brna v atletice
Klub SG Moravská Slavia Brno
Akce : Brněnský pohár Team Gym Junior a Senior
TJ Cyklo Jevíčko – cyklistika
Akce: Závod míru mládeže GP Matoušek
SK Namura Ryu Shotokan – Ústí nad Labem /karate/
Akce: Czech Open v karate
TJ Sokol Doubravka –Plzeň, badminton
Akce: CZECH Sokol Cup – mez.turnaj v badminton
Česká gymnastická federace Praha
Akce: Mezinárodní závod přátelství a olymp.nadějí ve skákání na trampolíně
Gymnastika Liberec – SG
Akce: Pohár olympijských nadějí 2009-09
TJ Sokol Brno I- sportovní gymnastika
Akce: Memoriál J. Gajdoše
SK Barkas Ústí – box
Akce: Mezinárodní turnaj v boxu /16-18 let/
CU Bohemians Praha –fotbal
Akce: Memoriál V.Jíry ve fotbale
AMK Blansko – cyklotrial
Akce. MČR v biketrialu – finále
TJ Sokol Vamberk – karate
Akce: Mez.soutěž karate schotokan 09
Český střelecký svaz
Akce: Velká cena kooperativy 2009
Celkem:

Nadační příspěvek
7 000
5 000
10 000
9 500
5 000
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7 500
10 000
10 000
10 000
10 000
139 000

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.
Hlavně v této oblasti se začínají projevovat důsledky hospodářské krize a z akcí se daří
těm, které mají dostatečné zdroje sdružených finančních prostředků.
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7.2.3. Pohyb „1P“ a Pohybové Předpoklady „2P“

Iniciace zájmu dětí o sport prostřednictvím rodičů v roce 2009 poněkud stagnovala.
Na vině je především nedostatek finančních prostředků, protože sponzorská firma AXA, a.s.
přerušila oficiálně v polovině roku dohodu o podpoře NSM. Jelikož svůj záměr naznačila již
v počátku roku 2009, omezili jsme aktivity v tomto směru a uskutečnili jsme v přímé vazbě na
obecně prospěšnou společnost Mládež a sport pouze dvě akce.
První se na základě dohody s Českou asociací Sport pro všechny uskutečnila ve Žďáru
nad Sázavou a byla prezentací testování „2P“ na celostátním srazu cvičitelů mladšího žactva.
Vysvětlení a předvedení celého souboru v provizorních prostorách vyvolalo značný zájem jak
svou strukturou, tak i možností realizace kdykoliv a téměř kdekoliv s využitím návodu
uvedeného na internetových stránkách nadace www.nsm.cz (sekce Projekty).
Druhou akci lze označit za ještě úspěšnější. Odehrála se ve dvou dnech („1P“ + „2P“)
v prostorách brněnského výstaviště u příležitosti výstavy SPORT Life ve dnech 5. - 8. 11.
2010 ve spolupráci s vysokoškolským sportovním klubem Masarykovy univerzity. Celá
prezentace probíhala na dvou místech (pavilonech) výstaviště a nejen, že se aktivně vystřídaly
děti z několika mateřských a základních škol v Brně, ale měli jsme při příležitosti největší
sportovně výstavní akce v ČR možnost prezentovat činnost Nadace sportující mládeže a
zároveň podpořit kandidaturu města Plzně k získání titulu Evropské hlavní město kultury
2015.

TABULKA Č. 9

Organizace/Akce

Nadační příspěvek

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno/Pohyb „1P“ v Brně
6 000
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno/Pohybové Předpoklady „2P“ v
Brně

10 000

Celkem:

16 000

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.
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7.2.4. Souhrn příspěvků třetím osobám
V roce 2009 jsme upravili systém vypisovaných grantů do podoby, kterou
předpokládáme zachovat i v dalších létech. Výjimkou je pouze Systémová podpora, u které se
nevypisovalo otevřené grantové řízení (viz komentář v bodě 7.1.1.) a podmínky pro žadatele
zůstaly stejné jako v předchozím roce. Tento postup jsme zvolili vzhledem k předpokládané
změně Koncepce sportu v ČR.
TABULKA Č. 10

Oblast podpory

Celková výše nadačních příspěvků

Systém
Mimosystém
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně
TOP Junior Sport Plzeň
Grant Plzeň
Grant Talent
Grant Soutěž
Grant Pohyb „1P“
Grant Pohybové Předpoklady „2P“
Příspěvek třetím osobám celkem:

429 932
513 428
60 317
440 000
59 939
318 999
139 000
6 000
10 000
1 977 615

7.2.5. Celková výše příspěvků třetím osobám v létech 2000 - 2009

Následující graf umožní vytvořit si představu o celkové výši nadačních příspěvků,
které NSM rozdělila během uplynulé dekády. V létech 2003 – 2008 využila NSM mimořádné
prostředky ze státního příspěvku na vytvoření a ověření projektů svého působení v rámci
krajského města (realizace především v Plzni) a celé České republiky.
Významné navýšení finanční podpory v Plzni v roce 2002 (o více než 200 tis. Kč)
bylo vyvoláno mimořádným příspěvkem některým sportovním subjektům, které devastujícím
způsobem zasáhla povodeň.
Počínaje rokem 2003 rozšířila NSM finanční podporu mladým sportovcům nad rámec
města Plzně, tzn. do celé České republiky.
Navyšováním nadačního jmění a výnosů z něho i navýšením příspěvku od zřizovatele
se podařilo v roce 2009 v podstatě nahradit mimořádné prostředky a udržet podporu
sportovních talentů jak v Plzni, tak v ČR na zhruba stejné úrovni.
Lze ovšem očekávat, že od roku 2010 se ve výši příspěvků mladým sportovcům
negativně projeví dopady globální ekonomické krize.
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Celková výše příspěvků NSM třetím osobám v ČR, včetně Plzně,
v létech 2000 - 2009 (v tisících Kč)
Tisíce

2 500,0 Kč
2296,79
2137,271
2013,464

1965,568
2003,616

2 000,0 Kč

1950,544

1975,014

1 500,0 Kč
1121,53
913,872

1 000,0 Kč

833,142

500,0 Kč

-

Kč

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

88.. 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, ČSOB
Asset Management, Pioneer investiční společnost, 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, Marek Bartoš, Lenka Berková, Klára
Brabcová, Václav Bunc, Filip Cubr, Miroslav Čapík, Ladislav Čepička, Lubomír Dobrý,
Zdeněk Doubek, Josef Dovalil, Alena Držalová, Karel Duspiva, František Dvořák, Jan
Esterle, Kateřina Fantová, Jan Fidler, Jan Fischer, Jaromír Hamouz, Ladislav Harvánek,
František Herajt, Jan Hnízdil, Josef Hógel, Jan Hrdina, Luboš Charvát, Karel Janeček, Josef
Kadaně, Jaroslav Kadlec, Lenka Kodlová, Václav Kobes, Hynek Kohl, Ilona Kolovská, Petr
Koukal, Kamila Kožuchová, Petr Kotyza, Emil Kristek, Irena Kroftová, Petr Křenek, Marek
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Kubín, Jan Kůrka, Václav Kůs, Petr Kvarda, Martina Lavičková, Michael Ledvina, Jan
Müller, Milada Nováková, Petr Pavel, Jan Pertl, Václav Píša, Bohumír Pokorný, Pavel
Polesný, Václav Provazník, František Puchmertl, Ivo Roubal, Karel Rubáš, Arnošt Rybner,
Antonín Rychtecký, Kateřina Salonova, Zdeněk Sequens, Jiří Skála, Renata Slavíková, Otmar
Souček, Jan Soukup, Vlasta Soukupová, Jiří Struček, Petr Svoboda, Slavomír Svoboda,
Vladimír Sýkora, Šárka Svěrková, Petr Šimčák, Rudolf Šimek, Jan Šmrha, Josef Šneberger,
František Štochl, Zuzana Štruncová, Jan Ulrych, Lukáš Vácha, Dobromila Vejražková,
Miroslav Vosyka, Jaromír Votík, Hana Voděrová, Ľubor Vrlák, Jan Vyhnálek, Jiří Vykoukal,
Alena Wollerová,, Marek Zeman, Petr Žitek a další, kteří projevili pochopení pro úlohu a
snahy Nadace sportující mládeže.

Za podporu děkujeme také našim partnerům a dárcům:
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99.. F
Fiinnaannččnníí zzpprráávvaa
9.1. Přijaté dotace, příspěvky a dar
Přijaté dotace využívá NSM v převážné míře formou příspěvku třetím osobám na
základě koncepcí podpory sportu dětí a mládeže (pro Plzeň a pro ČR) a znění podepsaných
smluv. Zbylou část využívá pro zajištění provozu a rozvoj vlastní činnosti.
Příspěvek na činnost od AXA, a.s. byl využit na prezentaci a propagaci aktivit NSM a
na realizaci místní verze „1P“a „2 P“ v rámci výstavy SPORT Life na brněnském výstavišti.
Výnosy z nadačního jmění navýšeného jak samotnou NSM (205 000 Kč), tak
z projektu k Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (39 170 000 Kč) jsou používány
každoročně především ve prospěch třetím osobám. Zbylá část byla použita pro zajištění a
rozvoj fungování samotné nadace bez toho, že byla narušena stabilita nadačního jmění i
ostatního nadačního majetku.
Dar (původně od Živnobanky, a.s.; dnes Pionner Investments) je dlouhodobě uložen
v podílových listech Balancovaného fondu nadací (BFN) a NSM jej vnímá jako formu
rezervních prostředků. Je navyšován z původně přijatého daru v případě dividendového
výnosu BFN. Počet podílových listů k 31. 12. 2009 činil 40 652 ks a jejich aktuální hodnota
k 31. 12. 2009 činila 41 258 Kč.
TABULKA Č. 11
Statutární město Plzeň - dotace
Městský obvod Plzeň 3 (Vyhl. nej. sportovců) – dotace
Finanční skupina AXA – příspěvek (v nákladech)
Plzeňský kraj - dotace
Celkem:

2 150 000
5 000
75 451
60 000
2 290 451

9.2. 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. 2009 =
19 837 500,--Kč) - viz statut NSM. K této částce se NSM v roce 2009 ani nepřiblížila.
Náklady na správu (zajištění provozu a rozvoj činnosti) činily celkem 899 539,--Kč, což je
částka velmi malá, odpovídající maximální snaze o ušetření prostředků na správu a rozvoj
činnosti NSM.
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9.3. Celkové hodnocení hospodaření nadace

Jelikož převážná část nadačního jmění je tvořena prostředky z Národního investičního
fondu, bylo rozhodujícím nasměrováním péče o nadační jmění podpis nové smlouvy
s Ministerstvem financí. Nadacemi prosazovaná snaha o změkčení podmínek povinné výše
příspěvku třetím osobám nebyla vyslyšena, i když objektivně k velmi nepříznivému vývoji
hospodářství může opakovaně, a dokonce dlouhodobě, docházet.
Tímto krokem byla správní rada donucena se ještě hlouběji zabývat výnosy
z nadačního jmění.
Do nutnosti podrobné péče o nadační majetek se výrazně promítl zcela neočekávaný
nulový příjem z Balancovaného fondu nadací za rok 2008, který byl po celou dobu považován
za naprostou jistotu výnosu alespoň v úrovni průměrného PRIBIDu.
K uvedenému se přidaly i potíže s výnosy dluhopisů a následná nechuť k aktivnímu
přístupu individuálního správce (ČSOB) části nadačních prostředků, což se projevilo i velmi
průměrným výnosem.
Agresivnějším způsobem umístěná část nadačního jmění sice svým portfoliem
postihovala celou šíři záběru geografického i oborového, ale nutně se do ní promítly světové
hospodářské problémy.
Proto začala komise hospodaření NSM ke konci roku 2009 připravovat úpravu
původní struktury uložení nadačního jmění.
Správní rada nakonec odmítla i na první pohled poměrně lákavou možnost investovat
do nemovitosti v kombinaci s instalací fotovoltaických článků.
Do maximální míry únosnosti byly omezeny i výdaje na činnost. Pro zajištění
odbornosti v řízení instituce využívala nadace především znalostí členů správní rady a komisí.
S potěšením můžeme konstatovat, že důkladná kontrola činnosti Nadace sportující
mládeže pracovníky Finančního ředitelství v Plzni neshledala žádné zásadní nedostatky. Bylo
konstatováno v některých případech nedodržení termínů registrace změn v nadačním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Plzni, což částečně pramenilo z nereálného nastavení
podmínek registrace a požadovaných podkladů.
Celkově lze hodnotit hospodaření roku 2009 za velmi dobré v rámci objektivní situace
i zákonných možností, o čemž vypovídá kladný hospodářský výsledek (+ 1 585 127,--Kč).
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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. 2009 jsou součástí auditorské zprávy.
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2009
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.

www.nsm.cz

27

Nadace sportující mládeže

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. 2009:
výše vlastního jmění: 5 000,--Kč
ostatní fondy: 301 457,--Kč
výsledek hospodaření za rok 2009: - 41 687,50 Kč
7. Zaměstnanci a osobní náklady
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce.
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Členům správní a dozorčí rady jsou na základě dohod o provedení práce vypláceny 2 x
do roka dle rozhodnutí SR dle jejich práce a přínosu pro činnost NSM. Nejedná se o
paušální odměnu za členství v SR a DR NSM.
Celková výše vyplacených dohod o provedení práce: 91 927,--Kč
SR: 35 852,--Kč
DR: 2 775,--Kč
8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2009 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.

II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
v účetním období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

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.
3. Způsob zpracování účetních záznamů
Zpracování účetních záznamů je prováděno softwarovým programem Datis.
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. 2009 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. 2009
K 31.12. 2009 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
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. Nebyl nakoupen drobný hmotný majetek.
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: 2 150 000,--Kč.
4. V roce 2009 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
5. Hospodářský výsledek NSM v r. 2009 je 1 585 127,18 Kč.

V Plzni dne 24. 5. 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 2009 (správa příspěvku přiděleného z NIF) včetně tabulek je součástí auditorské zprávy.
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Příloha výroční zprávy Nadace sportující mládeže za rok 2009
(správa příspěvku přiděleného z NIF)
1. Skladba nadačního jmění NSM ke dni 31. 12. 2009
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

Realizace vlastních grantových programů byla k 31. 12. 2008 ukončena.
4. Navýšení nadačního jmění
V roce 2007 došlo k navýšení o 1 321 000,--Kč (převod zůstatku po realizaci vlastních
grantových programů).
Z rozhodnutí Správní rady ze dne 26. 3. 2008 došlo k navýšení o 5 000,--Kč.
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5. Způsob péče o nadační jmění, změny v uložení v průběhu roku 2009:
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
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 Asset 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 2009 (rozhodnutí SR NSM ze dne 23. 9. 2009)
I.
etapa
částka určená na granty
60 000,- - Kč
částka využitá na navýšení základního jmění
0,- - Kč
II.
etapa
částka určená na granty
500 000,- - Kč
částka využitá na navýšení základního jmění
0,- - Kč
6.2. skutečné čerpání výnosů v r. 2009
I. etapa
II. etapa

59 939,-473 999,--

Kč
Kč

Skutečné příspěvky třetím osobám v grantu vypsaného z výnosu I. etapy NIF byly nižší,
protože nebyly k vyúčtování dodány účetně uznatelné doklady v plné výši schválené částky.
Snížení výše příspěvku ve II. etapě bylo způsobeno omezením nákladů na zajištění grantů
„1P“, „2P“ (proplaceno 16 000,--Kč) a nedodáním účetních dokladů nutných k proplacení
schválených příspěvků v grantech Soutěž a Talent.
7. Rozdělení výnosů z NIF pro rok 2010
PRIBID k:
02.lednu 3.54
02.únoru 2.58
02.březnu 2.46
01.dubnu 2.45
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04.květnu 2.45
01.červnu 2.26
01.červenci 2.23
03.srpnu 2.19
01.září 2.06
01.říjnu 2.13
02.listopadu 2.02
01.prosinci 1.95
Aritmetický průměr hodnot: 2,36
Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosů NIF zní:
pro I. etapu NIF: 0,5 x 2,36 x 53410 = 63 023,80 Kč (minimální částka).
pro II. etapu NIF: 0,5 x 2,36 x 338290 = 399 182,20 Kč (minimální částka).
Minimální celková částka k rozdělení třetím osobám vyplývající ze smlouvy s MF ( NIF) činí
462 206,--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.
9. 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, Pohyb „1P“, 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:
9.1. Přímo – prezentace na seminářích, při příležitosti Vyhlášení
nejlepšího sportovce města Plzně, na výstavce, apod.
9.2. Písemně – v dodatcích dohod uzavřených se střešními
organizacemi ve sportu, ve smlouvách uzavřených
v předcházejícím roce, dle možností v tisku,
9.3. 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).
10. Přehled příjemců grantů a přidělené částky v Kč - viz přiložené tabulky č. 6, 7, 8 a 9

V Plzni dne 24. 5. 2010
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1122.. K
Koonnttaakktt

Nadace sportující mládeže
Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň
Doba pro osobní konzultace: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.
Tel./fax: 377 236 696
e-mail: info@nsm.cz
Internet: www.nsm.cz
Skype: NSM.PLZEN1
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 135515175/0300
IČO: 453 35 966
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