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222...   ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   
 

   

Nadace sportující mládeže bude v roce 2013 slavit 20 let svého 

fungování a jí zřízená obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví  

10 let od svého formálního zaregistrování. 

K tomu je však třeba připočíst přípravné práce, takže já spolu 

s dr. Václavem Kůdou, jako zakládajícím členem nadace a stále 

členem správní rady, vlastně vnímáme kulaté výročí už letos. 

Nemohu nevzpomenout na příjemné okamžiky úspěchu při samotném založení, pří 

získávání prostředků zajišťujících její dlouhodobé trvání. Ale i na okamžiky vděčnosti 

mladých sportovců, jejich rodičů i zasloužilých trenérů, když získali ocenění na radnici a 

finanční příspěvek k tomu. Kéž by takových okamžiků bylo více. 

Nelze však úplně vymazat z paměti ani hledání cest a cestiček, ale i chyby a omyly 

vedoucí k rozvoji a uplatnění především nadace, která neměla vůbec žádné právní zakotvení  

v ČSSR před rokem 1990. 

V této souvislosti nebylo příjemné ani lehké se dopracovat k vlastnímu rozhodnutí 

vzdát se předsednictví i členství ve správní radě NSM. Realita a snaha pomoci k dalšímu 

rozvoji, a do jisté míry i vytvoření prostoru pro hledání a předání znalostí a zkušeností 

následovníkům, mě nakonec k tomuto kroku přesvědčily. 

Jsem vděčný stávajícím členům správní rady NSM, že ocenili moje zásluhy za vznik i 

rozvoj NSM titulem doživotní čestný předseda správní rady. V pracovní roli manažera pak 

mohu lépe koordinovat činnost obou organizací a ve spolupráci s ostatními se podílet na jejich 

rozšíření a uplatnění i v současné nelehké době. 

Závěrečné poděkování patří všem, kteří za těch dvacet let pomohli a přispěli svým 

dílem k podpoře veřejně prospěšné iniciativy. Některým to však, bohužel, osobně sdělit 

nemohu, protože již nejsou mezi námi. Jim i všem stále aktivním  patří moje uznání, hluboká 

úcta a upřímné poděkování.    

 

       
  

 
 

Mgr. František Berka 

čestný předseda správní rady   
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333...   PPPooossslllááánnnííí   aaa   zzzaaammměěěřřřeeennnííí   čččiiinnnnnnooossstttiii   
 

Poslání Nadace sportující mládeže (výtah ze statutu): 
 

Působení NSM směřuje ke zlepšení podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně 

talentované mládeže v regionu města Plzně a ve všech ostatních regionech v rámci celé České 

republiky (dále jen „ČR“) - za podpory právnických a  fyzických  osob, které mají zájem o 

zvýšení úrovně sportu v ČR. 

 

Při naplňování svého poslání NSM spolupracuje s fyzickými osobami i právnickými 

osobami, zejména  organizacemi působícími v oblasti sportovního prostředí, školskými 

zařízeními, orgány státní a veřejné správy, ale i s komerčními subjekty. 

NSM je apolitická, nezúčastňuje se jakýchkoliv politických kampaní, nepodporuje 

kandidáty ani skupiny jakýchkoliv politických stran a hnutí. 

Vedle grantové činnosti je NSM v souladu s platným zněním zákona o nadacích a 

nadačních fondech aktivní i při realizaci vlastních projektů a programů. 

    
 

444...   SSSppprrrááávvvnnnííí   aaa   dddooozzzooorrrčččííí   rrraaadddaaa,,,   ooodddbbbooorrrnnnééé   kkkooommmiiissseee   
 

Správní rada 

Mgr. František Berka - předseda správní rady (do 30. 6. 2012) 

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  

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D., (od 19. 9. 2012) 

 

Dozorčí rada 

Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady 

JUDr. Jana Tomanová 

Jan Šmrha 
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Odborné komise 

Nadace sportující mládeže využívá pro zajištění kvality svého fungování a rozvoj 

činnosti organizace znalostí osob, které jsou členy statutárních orgánů nadace, ale i dalších 

odborníků.  

Ze znalostí a zkušeností členů odborných komisí NSM těží také při přípravě návrhů 

nadačních příspěvků třetím osobám, ale i v dalších oblastech vyžadujících hlubší odbornou 

erudici (legislativně-právní problematika, ekonomie, fungování sportovního prostředí).  

 

Složení odborných komisí NSM 
 

TABULKA Č. 1 

Odborná komise NSM Členové komise 

Granty ČR, spolupracující organizace Petr Červenka, Petr Baroch, František Berka, 

František Štochl 

Mimosystém Irena Kunschová, Jana Jandová, František Puchmertl, 

Milada Nováková, Václav Kůda 

TOP Junior Sport Plzeň Pavel Zeman, Petr Baroch, Vlastimil Libeš 

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce Irena Kunschová, Ivo Roubal, Jiří Michalík 

 

Hospodaření NSM Jana Veselá, František Berka, Zuzana Štruncová  

 

Legislativně-právní 

 

František Berka, Arnošt Rybner ml., Filip Soukup  

Prezentace a propagace NSM Jan Zajíc, František Berka, Radek Petrík, Vlastimil 

Libeš 

 

Přestože se stávající systém odborných komisí osvědčil, uvažuje správní rada o jejich 

rozšíření a uplatnění názorů dlouhodobě spolupracujících osob a těch, kteří vahou svých 

osobností mohou přispět k podpoře mládežnického sportu jak v úrovni velkého města (Plzně), 

tak i celé ČR. 

 

555...   ZZZ   čččiiinnnnnnooossstttiii   NNNSSSMMM   vvv   rrroooccceee   222000111222   
 

V posledních dvou až třech letech se činnost SR NSM stabilizovala v jejím 

koncepčním nastavení a v počtu nutných jednání správní rady, což je šest až sedm ročně, 

přičemž obvykle jedno  zasedání je mimořádné v prvním pololetí kalendářního roku a má 

spíše hodnotící a koncepční charakter. Další jsou většinou provozního charakteru nebo určují 

způsob nastavení a výši příspěvků třetím osobám. 
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            Bohužel, většinou zákonné změny či změny ve sportovním prostředí činí jednání 

obtížnějším. Podstatně větší nároky však klade výkonné složce samotné fungování NSM.  

V roce 2012 tyto komplikace dospěly spolu se snahou o rozvoj činnosti a ve vazbě na 

maximální racionalitu v užití finančních prostředků k úpravám zasahujícím až do složení 

správní rady NSM. Navíc jsme v čím dál větší míře nuceni využívat rad a doporučení 

právníků a daňové poradkyně, případně auditora. 

Nároky na formální čistotu fungování NSM spolu s nadstandardními kontrolami 

vytváří značné časové nároky a omezují rozvoj činnosti organizace. Přesto se snažíme 

věnovat maximum pozornosti prezentaci organizace na veřejnosti, což je však bez značných 

finančních investic téměř nemožné. V rámci tohoto přístupu jsme zrenovovali charakter 

internetových stránek a ve snaze o prezentaci naší působnosti využíváme i spolupracující či 

podporované subjekty. 

Jako pozitivní a povzbuzující k rozvoji činnosti NSM však vnímáme snahy 

představitelů ČOV o zapojení se do podpory sportu mládeže ať už voláním po sociální 

odpovědnosti firem nebo obdobným působením jako NSM formou nadace ČOV. Fungování 

Nadace sportující mládeže je však zkušenostmi i svým zaměřením odlišná.  

Obsahuje v sobě rysy distributivní (zhodnocení a opakované rozdělování 

kumulovaných prostředků, tak operativní aktivity spočívající v poskytování veřejně 

prospěšných služeb. 

 

666...   ZZZpppůůůsssooobbbyyy   pppooodddpppooorrryyy   ssspppooorrrtttooovvvnnníííccchhh   aaakkktttiiivvviiittt   ddděěětttííí   aaa   mmmlllááádddeeežžžeee   
 
6.1. V krajském městě Plzni 

6.1. 1. Mimosystém 

 
Grant Mimosystém je určený pro výborné jednotlivce a sportovní kolektivy v Plzni. 

Úspěšní žadatelé jsou v tomto případě uspokojováni s využitím prostředků od zřizovatele.  

Zacílení grantu především na podporu jednotlivců přináší sportovcům, resp. jejich 

zákonným zástupcům, unikátní možnost získání příspěvku přímo pro konkrétní potřeby toho 

kterého sportovce. Podle zjištění ve státech EU i v ČR jsou to právě rodiny, které nesou 

největší díl nákladů na sportování dětí a mládeže.  
 

TABULKA Č. 2 
Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše nadačního 

příspěvku  
Jakub Korbel  6000 6000 
HC 1970 Bolevec 8000 8000 
PSC v Plzni 10000 10000 
Roman Panuška  4000 4000 
o.s. Škola bojových umění Narama 8000 8000 
Václav Čermák  4000 4000 
Radek Pistulka  8000 8000 
Tereza Vališová  10000 10000 
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Klub biatlonu Plzeň-Litice č. 116 AVZO-TSČ-
ČR ZO Dubovka Plzeň-Litice 

6000 6000 

Zuzana Wolfová  2000 2000 
Anna Kužvartová  2000 2000 
Jiří Kanta  3000 3000 
Jaroslav Snášel  12000 12000 
Jakub Šmucr  6000 6000 
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, oddíl 
TOM 4710 Saturn Plzeň 

5000 5000 

T. J. Sokol Plzeň - Doubravka 12000 12000 
USK Slavia Plzeň 12000 12000 
Petr Bradáč  11000 11000 
Petra Laštovková  5000 5000 
Filip Soukup jun.  6000 6000 
Jáchym Wiesner  12000 12000 
Nikola Bušauerová  8000 8000 
TJ Prazdroj Plzeň – oddíl rychlostní kanoistiky 12000 12000 
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 20000 20000 
VIKTORIA PLZEŇ – fotbal o.s. – U19  20000 20000 
SSK Talent 90 Plzeň při Bolevecké ZŠ 20000 20000 
Karolína Mertlová  5000 5000 
Pavla Šmídlová  5000 5000 
VK Slavia VŠ Plzeň 12000 12000 
Klára Kováříková  7000 7000 
Andrea Školová  5000 5000 
Jana Reissová  6000 6000 
Martin Hes  4000 4000 
Jan Louda  5000 5000 
Veronika Úblová  12000 12000 
David Pulkrábek  10000 10000 
Matěj Galdun  4000 4000 
Dominik Řeháček  10000 10000 
Radek Šlouf  10000 0 
Marek Kadlec  11000 10867 
BaK Plzeň 6000 6000 
Jan Eibisch  10000 10000 
TJ Dynamo ZČE Cyklistika Plzeň 12000 12000 
HBC Škoda Plzeň 12000 12000 
Sokol Plzeň I. – sportovní gymnastika 10000 10000 
Kateřina Kocová  3000 3000 
SK MG Slovan Plzeň 12000 12000 
Kateřina Valková  5000 5000 
Jana Forejtová  5000 5000 
David Tolar  10000 10000 
Viktor Laštovka  4000 4000 
DHC Plzeň 10000 10000 
Tomáš Matějka  4000 4000 
Veronika Šmejkalová  3000 3000 
Radek Štádler  5000 5000 
Občanské sdružení Centrum 33 6000 6000 
Jitka Jánská  8000 8000 
Barbora Štolková  3000 3000 
Jakub Horáček  3000 3000 



Nadace sportující mládeže 

w w w . n s m . c z  
 
 

 

8

Šarlota Šárláková  3000 3000 
Nikol Žůrková  3000 3000 
Alena Rumlová  4000 3993 
Petra Hauerová  3000 3000 
Ondřej Gemov  3000 3000 
David Šebesta  2000 2000 
Eva Pšeničková  2000 2000 
Eva Huclová  3000 3000 
Dominik Polcar  6000 6000 
Martin Procházka  6000 6000 
Martin Fiala  4000 4000 
Renáta Fialová  3000 3000 
Petr Dvořák  2000 2000 
Denisa Škardová  3000 3000 
Kateřina Beránková  2000 2000 
Nikol Paulová  4000 4000 
Michael Šperl  2000 2000 
Adéla Lukešová  3000 3000 
Nicole Nová  8000 8000 
Eliška Balíková  7000 7000 
Petra Laudová  7000 7000 
PK Slavia VŠ Plzeň – st. žactvo - dívky 8000 8000 
Karel Aušprunk  6000 6000 
Michael Froněk  6000 6000 
Kateřina Klailová  6000 6000 
AK Škoda Plzeň – družstvo dorostenek 5000 5000 
Celkem 580 000 569 860 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen nebo došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  

 

6.1. 2. TOP Junior Sport Plzeň 

TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) je určen k podpoře významných sportovních 

memoriálů či turnajů se zahraniční účastí a nejméně dvoudenním trváním realizovaných 

v Plzni. Poprvé se příspěvky v programu TOP JSP rozdělovaly již v roce 2006. 

Od roku 2013 bude plnohodnotnou součástí TOP JSP Mezinárodní turnaj v házené 

dorostenců – Memoriál Miroslava Šafra, který nahradí Evropský pohár mládeže gen. 

Pattona v moderním trojboji.  

Zájmem NSM je, aby se do TOP JSP postupně zapojili zástupci všech subjektů 

zařazených do systémové podpory. Ambici na zařazení v roce 2012 projevil Mezinárodní 

vánoční turnaj v Plzni "O POHÁR LOKOMOTIVY“, jehož nultý ročník prokázal svoji 

kvalitu.  

Limitujícím faktorem pro zařazení dalších akcí do TOP JSP však zůstávají finanční 

prostředky. To je zajisté škoda, neboť pozitivní přínosy TOP JSP nezůstávají pouze ve 

sportovní rovině. Do Plzně přivádí tisíce zahraničních návštěvníků, každá akce se výrazně 

podílí na propagaci města, pomáhá i s navazováním kontaktů se zahraničními partnery.   
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Nejlepší akcí roku 2011 z programu TOP JSP byl vyhodnocen   

Meeting of the Shooting Hopes ve sportovní střelbě, jehož zástupci převzali ocenění 

v prostorách obřadní síně radnice při příležitosti Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně. 
 

TABULKA Č. 3 
Akce Pořadatel Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše 

nadačního příspěvku 
Evropský pohár mládeže 
gen.Pattona v moderním 
trojboji do 16-ti let 

PSC v Plzni, o.s. 70 000 70 000 

Meeting of the Shooting 
Hopes 

Sdružení střeleckých klubů 
města Plzně 

88 000 88 000 

Ex Plzeň Wilson Cup TK Slavia Pilsner Urquell 
Plzeň 

90 000 90 000 

Memoriál Stanislava Štrunce Viktoria Plzeň – fotbal, o.s. 94 000 94 000 

Mezinárodní pohár v karate 
dětí, dorostu a juniorů 

Club karate Plzeň 93 000 93 000 

Mezinárodní turnaj v házené 
dorostenců Memoriál 
Miroslava Šafra (nultý 
ročník) 

SSK Talent – 90 při 
Bolevecké ZŠ Plzeň 

15 000 15 000 

Celkem:  450 000 450 000 

 

6.1. 3. Systémová podpora 

Transformaci systémové podpory započatou v roce 2010 a spojenou se změnami ve 

způsobu podpory od státu lze označit za uzavřenou. Samotný název kapitoly výroční zprávy 

však vyjadřuje to, že se jedná o otevřený systém, který nutně navazuje na globální záměry 

především města Plzně a konkrétních sportovních svazů v podpoře mládežnického sportu 

spádového města, na české poměry rozsáhlé oblasti. 
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Byly nastaveny jasné vstupní podmínky pro zařazení do systémové podpory 

vybraných sportů a s konkrétními subjekty splňujícími vypsaná kriteria byly v roce 2011 

podepsány dlouhodobé Dohody o spolupráci. Mezi stanovené požadavky patří např. kvalitní 

sportovně-sociální zázemí, tradice, funkcionářské, metodické i rozhodcovské zastoupení 

v centrálních svazových orgánech a špičková sportovní výkonnostní úroveň. 

NSM však nadále trvá na tom, že vzhledem k velikosti města Plzně a místnímu 

ekonomickému zázemí nechce podporovat více klubů konkurujících si v nejvyšších 

seniorských soutěžích. Má ale zájem přispět k vytvoření kooperujících platforem schopných 

zachytit a soustředit talentované sportovce ze spádové oblasti města Plzně, což nelze 

výhledově realizovat bez spolupráce s Plzeňským krajem. 

Garance dlouhodobé podpory je pro zapojené subjekty klíčová, protože jim dává 

prostor pro koncepční práci s mládeží. I díky tomu došlo k částečné stabilizaci fungování 

ženské házené v Plzni, která se v roce 2011 do transformované systémové podpory nově 

zapojila a doplnila subjekty podporované již v předcházejícím období.  

Každým rokem dochází k vyhodnocení vzájemné spolupráce. Případné úpravy v jejím 

nastavení jsou řešeny formou dodatků k dlouhodobým dohodám.  

Lze předpokládat, že specifická podpora od NSM, která vychází z analýzy potřeb 

sportovních subjektů a která byla se všemi individuálně konzultována, bude v obtížné 

ekonomické situaci hrát ve fungování podporovaných organizací stále větší roli.  
 

TABULKA Č. 4 
Žadatel Sport Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše nadačního 

příspěvku 
Viktoria Plzeň Fotbal 60 000 60 000 
SSK Talent 90 Házená - chlapci 60 000 60 000 
TJ Lokomotiva Plzeň Basketbal 50 000 50 000 
HC Plzeň 1929 Lední hokej 40 000 40 000 
TJ Dynamo ZČE 
Cyklistika Plzeň 

Cyklistika 25 000 25 000 

PK Slavia VŠ Plzeň Plavání 25 000 25 000 
HC Plzeň Házená - dívky 60 000 60 000 
Celkem:  320 000 320 000 

 

 Z tabulky je patrné, o které kluby a sporty se jedná. Je věcí především představitelů 

klubů a krajských sportovních svazů, zda se okruh dlouhodobě podporovaných rozšíří. 

 Vzhledem k vysoce pozitivním dopadům projektu TOP JSP se snažíme o to, aby 

každý ze zařazených systémově podporovaných sportů či klubů se stal pořadatelem v textu 

výroční zprávy popisované významné, pravidelně pořádané akce. 

 V tabulce mezi úspěšnými  sporty není uváděna sportovní střelba. Její postavení 

v Plzni je natolik mimořádné (zázemí střelnice v Lobzích), že její podporu řešíme sice 

obdobným způsobem, ale z celostátní úrovně, tzn. z prostředků určených pro projekty v rámci 

ČR.  
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6.1. 4. Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 

Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu pořádá 

NSM pod záštitou primátora města. Slavnostní defilé probíhá v prostorách obřadní síně 

radnice. 

V kategorii mladších žáků, kde se vyhlašovalo bez pořadí, se mezi nejlepší 

probojovala golfistka Karolína Kohoutová, badmintonista Jan Louda, plavkyně Nikol Paulová 

a karatista Radek Štádler. 

Premiérového vítězství ve starším žactvu se dočkal tenista Dominik Starý. Ten kromě 

tenisu zvládá na vrcholové úrovni v barvách plzeňských Indiánů také hokej. Chlubit se může 

stříbrnou medailí z tenisového ME družstev nebo první příčkou na žebříčku ČR do 14 let. 

Společnost mu mezi staršími žáky dělal Petr Bradáč (šerm-kord), zápasník Viktor Laštovka, 

plavec Dominik Polcar a atletky Klára Kováříková a Jana Reissová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorii dorostu kraloval v roce 2011 kick-boxer Jiří Štádler, kterému na vítězný trůn 

pomohla bronzová medaile z mistrovství světa a zlatá z mistrovství Evropy. Dalšími 

oceněnými v kategorii dorostu byla badmintonistka Lucie Havlová, plavkyně Nicole Nová a 

Petra Laudová, vzpěrač Martin Matoušek, atletka Diana Mezuliáníková, rychlostní kanoista 

Ivan Procházka a boxer Jáchym Wiesner. 

Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové 

mezinárodní soutěže pro mládež, se stal Meeting of the Shooting Hopes. Na ten se do Plzně v 

loňském roce sjeli mladí sportovní střelci již po jednadvacáté. 

Uznání za dlouholetou práci s mládeží se dostalo také trenérům. Jmenovitě Jiřině Evě 

Neklové, trenérce moderní gymnastiky a tenisovému trenérovi Jiřímu Hrdinovi. Za svého 

otce, trenéra plavání Jana Jezberu, který byl oceněn in memoriam, převzala ocenění dcera 

Jana Mejtská.  
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Gratulovat úspěšným sportovcům přišly kromě primátora Plzně Martina Baxy a 

dalších představitelů města a největších plzeňských obvodů také významné sportovní 

osobnosti: sportovní střelci Jan Kůrka, olympijský vítěz z Mexika 1968 a Miroslav Januš, 

bronzový z OH 1996 v Atlantě, stříbrný medailista z OH 1972 házenkář Vladimír Jarý a 

plavkyně Sandra Kazíková, účastnice OH v Aténách a Pekingu a držitelka stříbrné medaile z 

ME. Zpestřením programu bylo hudební vystoupení plzeňských konzervatoristů. 

 

 

 

 

Profily všech jednotlivců i družstev nominovaných v anketě Sportovec Plzně v 

kategoriích žactva a dorostu byly následně k vidění na výstavě SPORT 2012 v mázhauzu 

plzeňské radnice. 

Vedle dalších cen obdrží při slavnostním vyhlášení města Plzně všichni vyhodnocení 

sportovci, družstva a trenéři nadační příspěvek. 
 

TABULKA Č. 5 

Jméno/subjekt Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Radek Štádler 2000 2000 

Karolína Kohoutová 2000 0 

Jan Louda 2000 2000 

Nikol Paulová 2000 2000 

Dominik Polcar 2300 2300 

Klára Kováříková 2300 2300 

Jana Reissová 2300 2300 

Petr Bradáč 2300 2300 

Viktor Laštovka 2300 2300 

Dominik Starý 3500 3500 

Nicole Nová 2500 2500 

Petra Laudová 2500 2500 
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Ivan Procházka 2500 0 

Jáchym Wiesner 2500 2500 

Diana Mezuliáníková 2500 2500 

Lucie Havlová 2500 2500 

Martin Matoušek 2500 2500 

Jiří Štádler 4000 4000 

Starší žákyně HK Slavia VŠ Plzeň 2000 2000 

PSC v Plzni, družstvo nejmladších žáků 2000 2000 

Starší žáci SSK Talent – 90 Plzeň 2000 2000 

Mladší žáci TJ Plzeň-Litice 2000 2000 

Družstvo dorostenek AK Škoda Plzeň 3000 3000 

mladší dorostenci HC Plzeň 1929 3000 3000 

TJ Plzeň-Litice starší dorostenci 3000 3000 

FC Viktoria Plzeň U17 3000 2850 

Jiřina Eva Neklová 1500 1500 

Jiří Hrdina 1500 1500 

Celkem 67 500 62 850 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen, resp. došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  

 

6.1. 5. Výstava SPORT 

 

Tradiční akcí navazující na Vyhlášení nejlepších 

sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu je 

výstava SPORT 2012, která se v mázhauzu plzeňské 

radnice na náměstí Republiky uskutečnila od 19. března 

do 5. dubna 2012. Expozici  NSM připravila ve 

spolupráci s obecně prospěšnou společnost Pohyb a 

zdraví, jejímž je zakladatelem.  

Obsahově měla výstava tři hlavní části. První 

představovala sportovce a družstva nominované v anketě 

Sportovec Plzně 2011, kteří svoje město úspěšně 

reprezentovali a reprezentují v rámci České republiky i v 

zahraničí. Zajímavou retrospektivou byl přehled vítězů 

ankety z let 2000 až 2010 včetně informací o tom, jakých 

úspěchů později dosáhli nebo zda se sportu nadále 

věnují. Chybět nemohlo ani představení pořádající Nadace sportující mládeže a jejích 

projektů.  

Další dvě části expozice byly věnovány tradičním plzeňským sportovním odvětvím – 

volejbalu a basketbalu. Na jejich přípravě se podílel Plzeňský krajský volejbalový svaz a BK 

Lokomotiva Plzeň. Ve „volejbalové“ části byly k vidění informace z činnosti plzeňských 

volejbalových oddílů Lokomotiva Plzeň, USK Slavia Plzeň a Slavia VŠ Plzeň nebo osobnosti 

zapsané v Síni slávy Českého volejbalového svazu. 
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V basketbalové části výstavy mohli návštěvníci zjistit, jak basketbal na Lokomotivě 

vznikal, kam sahá jeho historie a jakým způsobem se vyvíjí. To vše doplněné o informace o 

basketbalové mládeži. Představeni byli také všichni trenéři nebo kompletní informace o 

možnostech zapojení těch nejmenších v přípravkách basketbalového klubu BK Lokomotiva 

Plzeň. 

Součástí výstavy byla také tematicky zaměřená vědomostní soutěž pro příchozí. 

Otázky vycházely z obsahu expozice a pozorní návštěvníci mohli správné odpovědi nalézt 

přímo na jednotlivých výstavních panelech.  

Partnery výstavy SPORT 2012 byly společnosti: Auto Hornát s.r.o. - prodejce vozů 

Renault a Dacia, Nadace 700 let města Plzně, mediálním partnerem byl Český rozhlas Plzeň. 

 

6.2. Granty pro celou ČR  
6.2.1. Talent 

Podpora individuálních sportovců, stejně jako role NSM v této oblasti, je v rámci 

České republiky zcela ojedinělá. Grant Talent, určený pro úspěšné jednotlivce, kteří ve 

stanoveném období dosáhli vynikajících sportovních výsledků, proto patří mezi stěžejní 

oblasti podpory NSM. Získaný finanční příspěvek mohou sportovci využít např. na náklady 

spojené s nákupem sportovního vybavení, sportovní přípravu nebo náklady spojené s účastí na 

soutěžích.  

Při rozdělování nadačních příspěvků v rámci grantu Talent byly využity i finanční 

prostředky získané pro tento účel od společnosti Tipsport, které za to patří naše poděkování. 
 

TABULKA Č. 6 
Žadatel – akce, termín konání Odsouhlasená výše 

nadačního příspěvku 
Proplacená výše 

nadačního příspěvku 
Drozdíková Dominika 3 000 3 000 
Ševčík Štěpán  3 000 3 000 
Skořepa Jan  3 000 3 000 
Jirásková Šárka 3 000 3 000 
Novák Lukáš 5 000 5 000 
Drahotová Eliška 6 000 6 000 
Drahotová Anežka 6 000 6 000 
Vinklárková Tereza 3 000 3 000 
Chalupová Natálie 3 000 3 000 
Veronika Vlčková 3 000 3 000 
Adam Mendrek  3 000 3 000 
Češpivová Anna 6 000 6 000 
Jaromír Janáček 6 000 6 000 
Lucie Černá 5 000 5 000 
Hladík Pavel 5 000 5 000 
Klabanová Petra 3 000 3 000 
Šimáček Martin           3 000 3 000 
Šimíček Ondřej 5 000 5 000 
Adam Sekanina 3 000 3 000 
Jakub Češpivo 3 000 3 000 
Eva Havranková 5 000 5 000 
Michal Štrunc  3 000 3 000 
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Markéta Štruncová  3 000 3 000 
Rohan Lukáš 6 000 6 000 
Rohanová Kateřina 3 000 3 000 
Horová Pavla 4 500 4 500 
Priessnitz Jan 3 000 3 000 
Bžatková Kateřina  3 000 3 000 
Chvátal Jakub 3 000 3 000 
Vavřička Jakub  3 000 3 000 
Skuhrová Tereza  3 000 3 000 
Léharová Alžběta 4 500 4 500 
Paďourová Klara 5 000 5 000 
Hošek Ondřej 5 000 5 000 
Novotný Štěpán 3 000 3 000 
Šrom Jakub 3 000 3 000 
Vakoč Michael  3 000 3 000 
Kovář Radim 3 000 3 000 
Zwinger Robert 3 000 3 000 
Hanzalová Dita 3 000 3 000 
Novotný Richard 3 000 0 
Opočenská Kristýna 3 000 3 000 
Hájková Julie  3 000 3 000 
Přibylová Eliška 3 000 3 000 
Šámalová Anna 3 000 3 000 
Chvalovská Lea 3 000 3 000 
Adámková Karin  3 000 3 000 
Kateřina Tomanovská 3 000 3 000 
Blašková Dagmar 3 000 3 000 
Šimůnková Simona 3 000 3 000 
Pajer Mikoláš 3 000 3 000 
Kalus Jiří 3 000 3 000 
Martin Široký 3 000 3 000 
Yegorova Viktoria 3 000 3 000 
Průša David 3 000 3 000 
Balík Michal  3 000 3 000 
Janíček Richard  3 000 3 000 
Gadzhiev Abdulla 3 000 3 000 
Šašek Dominik 3 000 3 000 
Shakh Ievgenii  3 000 3 000 
Prystaya Vasil  3 000 3 000 
Svoboda Adam  6 000 6 000 
Bláhová Anna 3 000 3 000 
Hilgertová Amálie 3 000 3 000 
Lehečková Adéla   3 000 0 
Celkem: 230 000 224 000 

 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen, resp. došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  
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6.2.2. Soutěž 

Grant Soutěž je vypsaný na podporu pořadatelů sportovních soutěží republikového, 

mezinárodního či světového významu pořádaných na území ČR. NSM bude klást stále větší 

důraz na podporu zejména tradičních soutěží memoriálového charakteru, které si dlouhodobě 

udržují vysokou kvalitu.  

V ideálním případě by se do budoucna měly stále více přibližovat nárokům kladeným 

na akce zařazené v Plzni do programu TOP Junior Sport Plzeň.   

 Zároveň postupně zvyšujeme důraz na soulad pořadatele akce s dlouhodobými záměry 

sportovního svazu a další finanční podporou ze dvou dalších zdrojů mimo pořadatele (např. 

sportovní svaz a samospráva nebo krajská správní úroveň a dlouhodobý sponzor).  

Úspěšnými byly nakonec více než dvě desítky žadatelů z celé ČR. 

  
TABULKA Č. 7 

Žadatel – sportovní odvětví 
Název akce 

Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

TJ Sokol Prostějov – nohejbal 
Akce: Poslední žákovská smeč 

5 000 5 000 

Sport Relax Česká Lípa 
Akce: 25. Funaikoshi v karate 

5 000 
 

5 000 

DHC Plzeň – dívčí házená 
Akce : Memoriál Karla Šulce 

10 000 
 

10 000 

TJ Sokol Kolín – atletika 
Akce: Sokol Grand Prix a IAAF den mládeže 

5 000 5 000 

TJ Cykloklub Jevíčko 
Akce: Závod míru nejmladších - GP Matoušek 

10 000 
 

10 000 

Slavia SKP Rapid – moderní gymnastika 
Akce: Plzeňský pohár v moderní gymnastice - 13. ročník 

5 000 
 

5 000 

Sport union o.s. Ústí nad Labem – karate 
Akce: 44. Grand Prix Nort Bohemia 

7 000 7 000 

Outdoor Challenge Liberec o.s. 
Akce: Triatlon Hrádek nad Nisou 

5 000 5 000 

TJ Sokol Jinonice –akrobatický rokenrol 
Akce: MČR a mistrovství Prahy 

7 000 7 000 

E.ON triathlon team 
Akce: Evropský pohár juniorů v triatlonu 

10 000 10 000 

Author team Stupno – cyklistika 
Akce: Author MTB  kriterium  

7 000 7 000 

Český badmintonový svaz ČR 
Akce: 17. ročník mezinárodní MČR juniorů 

15 000 15 000 

Narama – škola bojových umění Plzeň 
Akce: Narama seito a Narama open 2012 

5 000 5 000 

TJ Slavoj Plzeň 
Akce: 22.ročník společných skladeb v Plzni 

5 000 5 000 

Sokol Plzeň –Doubravka , badminton 
Akce: CZECH Sokol Cup  11.ročník 

10 000 10 000 

SK MG Slovan Plzeň moderní gymnastika 
Akce: Českomoravský pohár v MG 

5 000 
 

5 000 

TJ Sokol I., Praha Smíchov  sportovní karate 
Akce: MMČR  MSKA 2012 

7 000 0 

SSK Talent - 90 při Bolevecké základní škole 
Akce: Mezinár. turnaj v házené - Memoriál M. Šafra 

15000 15 000 
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FC Viktoria Plzeň – fotbal 
Akce: Memoriál J. Žaloudka 

15 000 15 000 

TJ Dukla Praha – šerm 
Akce: 4.Pražský vánoční turnaj šermu kordem 

7 000 7 000 

CU Bohemians Praha o.s. – fotbal 
Akce: Memoriál Dr. Václava Jíry, XXI. ročník 

10 000 10 000 

Celkem: 170 000,- 163 000,- 

Pozn.: V případě, že příjemci nadačního příspěvku nepodepsali smlouvu nebo řádně neprovedli vyúčtování, 

nemohl jim být příspěvek proplacen, resp. došlo k jeho proplacení pouze do výše vyúčtované částky.  

 

6.2.3. Záměry a projekty pro ČR 

 Záměry a projekty pro celou ČR lze rozdělit do dvou částí. Jedna je daná již historicky 

nastavenými dohodami o spolupráci. Jejich konkrétní realizace ve formě naplnění 

každoročních dodatků plně odráží turbulence a přetváření sportovního prostředí po ztrátě 

finančních zdrojů ze Sazka, a.s. a změny v postavení střechových organizací. Především 

Českého olympijského výboru (ČOV) a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Otřáslo se 

ale i postavení dalších střechových organizací. Tím u všech trpí dlouhodobé koncepce a jejich 

naplňování.  Nejistoty a změny odráží i změny ve způsobu státní podpory sportu 

transformované především Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 

 Z těchto důvodů a z postupné krystalizace zastřešení sportu v ČR prostřednictvím 

ČOV se zájem NSM začal soustřeďovat především na vyjasnění a zdůraznění svého postavení 

právě u této instituce. 

 Další výrazné změny a postupné usazování způsobu fungování sportovního prostředí 

lze očekávat v roce 2013. 

 Otázkou zůstává, jestli skutečně začne být účinný nový občanský zákoník, který ve 

své obsáhlosti zahrnuje zákonné změny nejen u občanských sdružení, ale i u nadací a obecně 

prospěšných společností. 

 Na vývoj sportovního prostředí však budou mít vliv i další zákony, např. zákon o 

sportu, zákon o statusu veřejné prospěšnosti a další. Proto je v tomto směru SR NSM 

obezřetná a předpokládá, že v podpoře sportu mládeže dojde ke změnám, které v obecné 

preventivní úrovni prosazuje i ministerstvo zdravotnictví. 

 Problematické nadále zůstává postavení sportu v nadačním prostředí, kde Nadace 

sportující mládeže vzhledem ke svému monotematickému zaměření na sport mládeže a výši 

svého nadačního jmění je stále natolik mimořádná, že představuje výjimku stojící mimo proud 

zájmů ostatních nadací a převážné většiny nadačních fondů. 

 Navíc je nutné brát v úvahu ekonomickou realitu, která je dána úrovní výnosů 

z nadačního jmění a přístupem podpory z komerčního sektoru k těmto mediálně daleko méně 

viditelným snahám.   
 

 

 

 



Nadace sportující mládeže 

w w w . n s m . c z  
 
 

 

18

Tabulka: Dohody – střešní organizace 

TABULKA Č. 8 

Organizace/Akce Odsouhlasená výše 
nadačního příspěvku 

Proplacená výše 
nadačního příspěvku 

Český střelecký svaz 30 000 30 000 
Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) 30 000 30 000 
Celkem: 60 000 60 000 

 

Další prostředky pro záměry střešních organizací byly uplatněny prostřednictvím 

grantů Talent a Soutěž. 

 

6.3. Souhrn příspěvků třetím osobám  

 NSM v roce 2012 pokračovala v grantové činnosti. Vypsala většinu obvyklých grantů 

a pokračovala i v realizaci dalších aktivit, projektů a programů zejména ve spolupráci se 

střešními organizacemi (na základě dlouhodobých Dohod o spolupráci).  

   
TABULKA Č. 9 

Oblast podpory Celková výše 
odsouhlasených 

nadačních příspěvků 

Celková výše 
proplacených 

nadačních příspěvků 
Transformovaná systémová podpora 320 000 320 000 
Mimosystém 580 000 569 860 
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 67 500 62 850 
TOP Junior Sport Plzeň 450 000 450 000 

SSK Talent – 90 při Bolevecké ZŠ Plzeň  10 000 10 000 
Grant Talent 230 000 224 000 
Grant Soutěž 170 000 163 000 
Dohody – střešní organizace 60 000 60 000 
Příspěvek třetím osobám celkem: 1 887 500 1 859 710 
 

K uvedeným částkám je potřeba přičíst 60 000 Kč, za kterou byla realizována výstava 

Sport 2012 v mázhauzu plzeňské radnice. 

 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadace sportující mládeže 

w w w . n s m . c z  
 
 

 

19

777...   PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí      
 

Statutární město Plzeň, primátor a Rada města Plzně, starostové a úřady plzeňských 

městských obvodů, Úřad služeb obyvatelstvu MMP, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská, Český olympijský 

výbor, 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, J&T banka, Privat Bank, Raifeissenbank, RSJ 

Invest, Odbor zdravotnictví KÚ Plzeňského kraje, Pedagogická fakulta Západočeské 

univerzity – Katedra tělesné a sportovní výchovy, Česko se hýbe, FISAF, Zdravotní 

pojišťovna METAL-ALIANCE, Ford Hornát s.r.o., Auto Hornát s.r.o., Český rozhlas Plzeň, 

Roman Andrlík, Pavel Benda, Veronika Bílá, Zuzana Brávníková, Ladislav Čepička, Libuše 

Čiperová, Lubomír Dobrý, Pavel Drobil, Alena Držalová, František Dvořák, Pavel Froněk, 

Dagmar Grigová, Jaromír Hamouz, Luboš Charvát, Václav Jáchim, Jaroslav Kadlec, Gabina 

Kavalířová, Sandra Kazíková, Ilona Kolovská, Tomáš Kotora, Jana Krumposová, Marek 

Kubín, Jan Kůrka, Václav Kůs, Petr Kvarda, Hana Kydlíčková, Martina Lavičková, Michael 

Ledvina, Helena Löffelmannová, Ilona Mauritzová, Karol Moravec, Václav Píša, Václav 

Provazník, František Puchmertl, Ivo Roubal, Arnošt Rybner, Zdeněk Sequens, Renata 

Slavíková, Jan Soukup, Filip Soukup, Jiří Struček, Zuzana Strýcová, Vladimír Sýkora,  Adolf 

Šádek, Martin Šafránek, Václav Šimánek, Jan Šmrha, Josef Šneberger, František Štochl, 

Zuzana Štruncová, Jiří Těhan, , Libuše Vojtová, Ľubor Vrlák, Jan Vyhnálek, Miroslav Zítko, 

Petr Žitek a další, kteří projevili pochopení pro úlohu a snahy Nadace sportující mládeže. 

 

Za podporu děkujeme také našim partnerům a dárcům: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   

   
 
 

Pavel Šindelář, Jiří Strobach 
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888...   FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   zzzppprrrááávvvaaa   
   
8.1. Přijaté dotace, příspěvky a dar 

 V celkové výši přijatý dotací, příspěvcích a darů se bohužel nepříznivě projevuje 

snížení příspěvku od zřizovatele.  

S ohledem na mimořádně nepříznivé ekonomické prostředí panující v ČR i ve světě je 

pozitivní, že se podařilo navázat spolupráci se  společností Tipsport.net, a.s. Zde se, bohužel, 

v příštím roce projeví změny zákona o loteriích a jiných podobných hrách a to bude s největší  

pravděpodobností znamenat, že nebude ze strany společnosti Tipsport zájem  v  podpoře 

NSM pokračovat. Pozitivní je naopak pokračující spolupráce skupinou J&T. Velmi si vážíme 

také darů od individuálních přispěvatelů, které jsou jinak spíše výjimkou. 

 S ohledem na výše zmiňované legislativní změny bude nutný rozvoj oboustranné 

spolupráce s městskými obvody.   

 
TABULKA Č. 10 – Dary, dotace, příspěvky, reklama, odměna za investice 

Statutární město Plzeň - dotace 2 000 000 
Komise RMP (pro SSK Talent – 90 při Bolevecké ZŠ Plzeň, Memoriál M. 
Šafra) 

10 000 

Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1 (realizace Pohyb „1P“) 30 000 
Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 2-Slovany  
(Vyhl. nej. sportovců) – dotace 

2 000 

J&T 76 082,88 
Tipsport.net 50 000 
Auto Hornát, s.r.o. 5 000 
Pavel Šindelář 5 000 
Jiří Strobach 2 000 
Celkem: 2 180 082,88 

 
 

8.2. Náklady na správu NSM 

Náklady na správu NSM neboli provozní náklady nejsou přesným označením pro 

náklady, které jsou spojeny se zajištěním a rozvojem činnosti organizace, či specifické formy 

firmy vytvořené k trvalé společensky prospěšné službě nebo hospodářsky užitečnému účelu.  

Vedle poskytování nadačních příspěvků unikátně vytvářeným, upravovaným a 

doplňovaným systémem je třeba brát v úvahu další účely. I kdybychom opominuli prezentaci 

a reprezentaci daného místa prostřednictvím úspěšného sportovce nebo opakující se akce 

mezinárodního významu, nesmíme zapomenout, že správa a případné zvyšování nadačního 

jmění neprobíhá samovolně, zvláště pak, pokud se jedná o desítky milionů korun. 
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Novelizace zákona o nadacích výslovně umožňuje tvorbu vlastních programů a tím i 

naplňování svého vlastního účelu a poslání, které se vývojem ve společnosti a v čase posouvá 

a mění.  

Až jako poslední v řadě jsou samotné provozní náklady, které umožňují fungování 

organizace jako samostatné právnické jednotky podléhající statistickým, daňovým, 

kontrolním a dalším zákonným požadavkům. 

Formálně: Náklady na správu NSM ani zdaleka nepřekročily limit stanovený ve 

statutu NSM, tj. 20 % z 39 780 000 Kč za kalendářní rok. 

 

8.3. Celkové hodnocení hospodaření nadace 

Celkové hospodaření nadace lze posoudit především ze tří úhlů pohledu na jeho 

konečný dopad ve smyslu naplňování poslání a uzavřených smluv: 

 

a) Navyšování nadačního jmění 

r. 2011: o 95 000 Kč 

r. 2012: o 10 000 Kč 

I přes záporný hospodářský výsledek v r. 2011 jsme navýšili nadační jmění  

o 95 000 Kč s výhledem, že nám ponese v dalším roce výnos, jelikož bylo možné 

předpokládat určité hospodářské oživení. 

Navyšování nadačního jmění nejméně o částku 10 000 Kč jsme naplnili i v dalším 

roce s ohledem na původně rozpočtované, ale nevyčerpané prostředky. 

 

 b) Hospodářský výsledek   

r. 2011: - 1 036 385,81 Kč 

r. 2012: + 1 113 032,10 Kč  

Hospodářský výsledek odrazil pokračující hospodářskou recesi i v případě, že 

portfolio uložení nadačního jmění je v rámci možností zákona o nadacích promyšleně 

rozloženo. Výsledek roku 2012 propad nejen dorovnal, ale i mírně překročil. 

 

 c) Příspěvky třetím osobám z prostředků NIF 

 v r. 2011:  minimální částka:  268 902 Kč 

   skutečně proplacená:  476 400 Kč 

 v r. 2012: minimální částka:  216 727,61 Kč 

   skutečně proplacená: 397 000,- Kč 
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 Z uváděných částek je patrné, že i přes negativní vývoj světové ekonomiky se snaží 

NSM v rámci svých možností maximální měrou podpořit sport mládeže. Proplácená částka je 

o mnoho vyšší než požadují uzavřené smlouvy. 

 Je však pravdou, že tento přístup není dlouhodobě udržitelný a že se budou muset najít 

jiné zdroje či postupy a příspěvky z jiných prostředků než NSM a doplnit především rodinné 

rozpočty mladých sportovců, protože ty jsou z téměř 50 % nositeli výdajů na sportovní 

výkonnostní růst. 
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                  jjjeeejjjííí   pppřřřííílllooohhhaaa      
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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. 2012 jsou součástí auditorské zprávy.  



Nadace sportující mládeže 

w w w . n s m . c z  
 
 

 

27

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012 
 
      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 10 000 000,- Kč uloženou na vkladovém účtu u J&T Banky na základě 
Smlouvy o vkladovém účtu ze dne 30.1.2012. 
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. 
2.3. Částkou 3 000 000,- Kč uloženou do podílových listů AXA CZK Konto u AXA 
investiční společnost a.s. dle Rámcové smlouvy č. 7100014229. 
2.4. Částkou 11 900 000,- Kč uloženou do správy RSJ dle Smlouvy o 
obhospodařování portfolia číslo 01-000105. 
2.5. Částkou 10 600 000,- Kč uloženou do správy Privat Bank dle Smlouvy o zřízení 
účtu cenných papírů a rámcové smlouvy o obchodech se zahraničními papíry. 
2.6. Částkou 105 000,- Kč uloženou v podílových fondech Balancovaného fondu 
nadací (BFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku 
ke Smlouvě o koupi podílových listů fondu Balancovaný fond nadací, Pioneer český 
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. 
 
                          39.780.000,--Kč                        
                        ============== 

Nadační jmění je v celé výši zapsáno v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni. 
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3. Členové správní rady 
 

člen správní rady: 
PaedDr. Václav Kůda, dat. nar. 25. října 1945 
Plzeň - Severní Předměstí, Nad Vodou 1228/13, okres Plzeň-město, PSČ 301 00 

 
člen správní rady: 
Mgr. Petr Červenka, dat. nar. 6. října 1950 
Plzeň, Kaznějovská 56, PSČ 323 26 

 
místopředseda správní rady: 
Pavel Zeman, dat. nar. 8. července 1951 
Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2566/6, PSČ 301 00 

 
člen správní rady: 
Irena Kunschová, dat. nar. 18. května 1959 
Plzeň, Koterovská 49, PSČ 326 00 

 
člen správní rady: 
Radek Petrík, dat. nar. 28. prosince 1972 
Štěnovice - Robčice 56, PSČ 332 09 

 
člen správní rady: 
Ing. Jana Veselá, dat. nar. 2. července 1964 
Útušice 170, PSČ 332 09 

 
člen správní rady: 
Ing. Petr Baroch, dat. nar. 4. října 1960 
Plzeň, Slepá 1246/9, PSČ 312 00 

 
člen správní rady: 
Mgr. Jan Zajíc, dat. nar. 25. prosince 1944 
Kolinec 223, PSČ 341 42 

 
člen správní rady: 
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D., dat. nar. 23. ledna 1967 
č.p. 263, 332 09 Štěnovice  
 

 
4. Členové dozorčí rady       

 
člen dozorčí rady: 
Ing. Eva Prokopová, dat. nar. 17. prosince 1954 
Plzeň - Jižní Předměstí, nám. T. G. Masaryka 418/25, okres Plzeň-město, PSČ 301 00 

 
člen dozorčí rady: 
JUDr. Jana Tomanová, dat. nar. 11. února 1978 
Plzeň - Černice, Konvalinková 5, PSČ 326 00 

 
člen dozorčí rady: 
Jan Šmrha, dat. nar. 25. ledna 1957 
Plzeň, Sokolovská 810/40, PSČ 323 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 Pohyb a zdraví, o.p.s. (PaZ) 
Zakladatel: Nadace sportující mládeže  - jediný zakladatel 
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Nabytí právní moci: 17. 9. 2003 
Změna názvu Mládež a sport, o.p.s. na Pohyb a zdraví, o.p.s. zapsána dne 11. 8. 2011. 
Hospodaření PaZ k 31. 12. 2012: 

výše vlastního jmění: 5 000,--Kč 
ostatní fondy: 445 280,--Kč 
výsledek hospodaření za rok 2011:  89 900,22—Kč 
 

 
7. Zaměstnanci a osobní náklady 

NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce. 
Veškeré mzdové náklady činily: 245 000,--Kč 
 

8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2012 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.  
 

II. 
 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění  
v účetním období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 

      
 

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. Způsob ocenění cenných papírů: 
6.1. Cenné papíry jsou v průběhu účetního období oceňovány pořizovací cenou, při prodeji  
       pak cenou podle metody FIFO. K 31.12. 2012 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  
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        výsledek prostřednictvím účtů ve skupinách 54x a 64x a je vykázáno v rámci jiných  
        ostatních nákladů a výnosů. 

 
7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2012   

K 31. 12. 2012 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 
  Nadace se rozhodla od r. 2011 odepisovat ve 100 % v daném roce. 

 
10. Kurzové přepočty 

Při účetních operacích v cizí měně byl použit k přepočtům 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.  
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 činnost od zřizovatele (město Plzeň): 2 000 000,--Kč.  

Z přijaté dotace byla na rozvoj činnosti nadace, správu nadačního jmění a provoz 
organizace využita částka: 597 290,--Kč. 

 
4. V roce 2012 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 
5. Hospodářský výsledek NSM v r. 2012 je 1 113 032,10 Kč. 

 
 
V Plzni dne 16. 4. 2013 
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111000...   ZZZppprrrááávvvaaa   nnneeezzzááávvviiisssllléééhhhooo   aaauuudddiiitttooorrraaa   kkk   pppřřříííssspppěěěvvvkkkuuu   zzz   NNNIIIFFF   aaa   jjjeeejjjííí      
                  pppřřřííílllooohhhaaa   
 

Zpráva auditora je naskenovaný originál auditu HZ Plzeň, spol. s r.o. Příloha výroční zprávy Nadace sportující 
mládeže za rok 2012 (správa příspěvku přiděleného z NIF) včetně tabulek je součástí auditorské zprávy.  
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Příloha výroční zprávy Nadace sportující mládeže za rok 2012 
(správa příspěvku přiděleného z NIF) 

 
1. Skladba nadačního jmění NSM ke dni 31. 12. 2012 
1.1.  Vlastní prostředky NSM – 610 000,--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) nadační jmění: 3 568 000,--Kč  
b) na realizaci vlastních programů: 629 000,--Kč  

d) 4. část 
               a)   nadační jmění  8 297 000,--Kč  
               b)   na realizaci vlastních programů  1 464 000,--Kč  
e)   5. část 
               a)   nadační jmění 1 819 000,--Kč 
               b)   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.  
 Z rozhodnutí Správní rady  ze dne 26. 1. 2011 došlo k navýšení o 95 000,--Kč. 
 Z rozhodnutí Správní rady  ze dne 14. 12. 2011 došlo v roce 2012 k navýšení o   
      10 000,--Kč.  
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5. Způsob péče o nadační jmění, změny v uložení v průběhu roku 2012: 
 
5.1. Od 1. ledna 2012 do 14. března 2012 
 
1. Částkou 9 000 000,- Kč uloženou na vkladovém účtu u J&T Banky na základě smlouvy 
č. 72/OBP-TV/2010 a jejího Dodatku č.1. 
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. 
3. Částkou 5 500 000,- Kč uloženou do podílových listů AXA CZK Konto u AXA 
investiční společnost a.s. dle Rámcové smlouvy č. 7100014229. 
4. Částkou 11 900 000,- Kč uloženou do správy RSJ dle Smlouvy o obhospodařování 
portfolia číslo 01-000105. 
5. Částkou 9 100 000,- Kč uloženou do správy Privat Bank dle Smlouvy o zřízení účtu 
cenných papírů a rámcové smlouvy o obchodech se zahraničními papíry. 
6. Částkou 95 000,- Kč uloženou v podílových fondech Balancovaného fondu nadací 
(BFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku ke 
Smlouvě o koupi podílových listů fondu Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond. 
 
5.2. Od 15. března 2012 do 31. prosince 2012 
 
1. Částkou 10 000 000,- Kč uloženou na vkladovém účtu u J&T Banky na základě 
Smlouvy o vkladovém účtu ze dne 30.1.2012. 
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. 
3. Částkou 3 000 000,- Kč uloženou do podílových listů AXA CZK Konto u AXA 
investiční společnost a.s. dle Rámcové smlouvy č. 7100014229. 
4. Částkou 11 900 000,- Kč uloženou do správy RSJ dle Smlouvy o obhospodařování 
portfolia číslo 01-000105. 
5. Částkou 10 600 000,- Kč uloženou do správy Privat Bank dle Smlouvy o zřízení účtu 
cenných papírů a rámcové smlouvy o obchodech se zahraničními papíry. 
6. Částkou 105 000,- Kč uloženou v podílových fondech Balancovaného fondu nadací 
(BFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku ke 
Smlouvě o koupi podílových listů fondu Balancovaný fond nadací, Pioneer český 
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. 

                                                                         
     6. Užití výnosů z nadačního jmění (pouze z NIF) 
 
         Minimální hodnota prostředků pro třetí osoby pro rok 2012: 268 902 Kč 
 
       6.1. užití výnosů v roce 2012 
               Částka určená na granty: 410 000,--Kč. 
                   
        6.2. skutečné čerpání výnosů v r. 2012 
     Skutečně proplacená částka: 397 000,--Kč.  
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Rozdíl v celkové částce určené na granty a skutečně proplacené byl způsoben 
nedodáním účetních dokladů nutných k proplacení schválených příspěvků v rámci  
všech vypsaných grantech. V závažnějších případech nedodržení smlouvy přistoupila 
správní rada ke krácení výše příspěvku.  

                                         
7. Rozdělení výnosů z NIF pro rok 2013 

 
PRIBID k:  

 
2.lednu: 1,31 
1.únoru: 1,34 
1.březnu: 1,35 
1. dubnu: 1,37 
2. květnu: 1,37 
1. červnu: 1,34 
1. červenci: 1,22 
1. srpnu: 1,13 
3. září: 0,99 
1. říjnu: 0,77 
1. listopadu: 0,64 
1. prosinci: 0,45 
Aritmetický průměr hodnot za rok 2012: 1,1066 

 
Vzorec pro výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosu NIF 
zní: 

 
0,5 x 1,1066 x 1 / 100 x 39 170 000 (registrovaná výše příspěvků z NIF v nadačním jmění 
v Kč) = 216 727, 61 Kč. 
Povinná (minimální) částka k rozdělení grantovým řízením v roce 2013 je 217 000 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, drobný hmotný majetek. 
 
    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 (Talent, Soutěž). Informace o vypsaných grantech včetně 
formulářů jsou 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 při osobním jednání, 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, 
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9.3. Elektronicky – 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 tabulky ve výroční zprávě. 
      
 
V Plzni dne 16. 4. 2013 
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111111...   KKKooonnntttaaakkkttt   
 

 
 
 

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 

 

Upozornění: v průběhu roku 2013 dojde ke změně adresy kanceláře NSM. Aktuální kontaktní 

údaje budou zveřejněny na internetových stránkách www.nsm.cz. 


