P O M ÁH ÁM E

S P O R TO V N ÍM

NA DĚJ ÍM

J I Ž

O D

RO K U

1 9 9 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE

2013

www.nsm.cz

Nadace sportující mládeže

11.. O
Obbssaahh
1. Obsah

2

2. Úvodní slovo

3

3. Poslání a zaměření činnosti

4

4. Správní a dozorčí rada, odborné komise (tab. č. 1)

4

5. Z činnosti NSM v roce 2013

6

6. Způsoby podpory sportovních aktivit dětí a mládeže

6

6.1. V krajském městě Plzni

6

6.1. 1. Mimosystém (tab. č. 2)

6

6.1. 2. TOP Junior Sport Plzeň - TOP JSP (tab. č. 3)

8

6.1. 3. Systémová podpora (tab. č. 4)

9

6.1. 4. Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně (tab. č. 5)

9

6.1. 5. Výstava SPORT

11

6.2. Granty pro celou ČR

12

6.2.1. Talent (tab. č. 6)

12

6.2.2. Soutěž (tab. č. 7)

13

6.2.3. Perspektivy působení NSM ve sportovním prostředí (tab. č. 8)

15

6.3. Souhrn příspěvků třetím osobám (tab. č. 9)
7. Finanční zpráva

16
16

7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dar (tab. č. 10)

16

7.2. Náklady na správu NSM

17

7.3. Celkové hodnocení hospodaření nadace

17

8. Zpráva nezávislého auditora, audit účetní závěrky a její příloha

20

9. Zpráva nezávislého auditora k příspěvku z NIF a její příloha

28

10. Poděkování

33

11. Kontakt

35

Pozn.: Částky v tabulkách č. 2 – 10 jsou udávány v Kč.

www.nsm.cz

2

Nadace sportující mládeže

22.. Ú
Úvvooddnníí sslloovvoo
Přes relativní úspěšnost oslav 20. výročí založení NSM a 10 let
existence PaZ se stále vypořádáváme s určitou mimořádností obou
organizací ve sportovním prostředí, které je v ČR postaveno v zásadě
na spolkovém členském principu. Organizací nečlenského charakteru
není stále doceněna možnost jejich působení bez vlivu specificky
zaměřené členské základny. Stále se tímto pohledem setkávám, i když
celospolečenské problémy nedostatečné pohybové aktivnosti, snižující se pohybové
gramotnosti, narůstající počet mladých jedinců s nadváhou či obezitou se netýkají okruhu
členů sportovní jednoty či klubu. A že tento stav má přímý dopad na snižující se zájem o
sportovní aktivity je všeobecně známým faktem. Částečnou zvláštnost pociťuji i
v rozvíjejícím se nadačním prostředí, které bylo vlivem dřívějšího postavení Sazky sportovci
opomíjeno.
To vše mě vede k úvahám, že můj krok směřující do úrovně částečného
působení bez plné odpovědnosti za rozvoj nadace budu muset zřejmě přehodnotit. A to tím
spíše, čím více mě potěšil zájem špičkových sportovců (Kateřina Emmons, Přemysl Švarc a
dalších) podíle se pomocí při rozvoji činnosti nadace, speciálně NSM. Na druhé straně jsou
jednotlivci kteří, z pracovních důvodů jsou nuceni končit a u všech ostatních nelze věk
zastavit.
Těm bych chtěl velmi poděkovat za práci, kterou pro nadaci odvedli. A nebyla to
pouze formální účast na zasedání, ale aktivní příspěvek k rozvoji činnosti.
Ti noví si určitě zaslouží pomoc, předání zkušeností a podporu zvláště ve spojení
s účinností nového zákona, který v porovnání se starší verzí umožňuje při jeho plném využití
další rozvoj Nadace sportující mládeže.
Zároveň věřím, že aktivity NSM najdou pochopení a podporu ve sféře politické,
správní i komerční.

Mgr. František Berka
čestný předseda správní rady
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33.. P
Poosslláánníí aa zzaam
měěřřeenníí ččiinnnnoossttii
Poslání Nadace sportující mládeže (výtah ze statutu):
Působení NSM směřuje ke zlepšení podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně
talentované mládeže v regionu města Plzně a ve všech ostatních regionech v rámci celé České
republiky (dále jen „ČR“) - za podpory právnických a fyzických osob, které mají zájem o
zvýšení úrovně sportu v ČR.
Při naplňování svého poslání NSM spolupracuje s fyzickými 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.
Z hlediska principiálního nastavení realizuje NSM veřejně prospěšnou činnost, která
není limitována požadavky členské základny tak, jako je tomu u občanských sdružení.
Čím dál více směřuje od čistě charitativního zaměření k filantropii, tzn. že se snaží
přispívat k řešení celospolečenských problémů.
Výše uvedená tendence postupně rozšiřuje činnost NSM z nadace distributivní
(přerozdělování získaných prostředků grantováním) na instituci operativního charakteru, která
vytváří republikově uplatnitelné projekty. Ty buď sama realizuje nebo jejich realizaci jinou
organizací následně podporuje

44.. SSpprráávvnníí aa ddoozzoorrččíí rraaddaa,, ooddbboorrnnéé kkoom
miissee
Správní rada
Pavel Zeman - místopředseda správní rady
Mgr. Petr Červenka (do 15. 12. 2013)
Irena Kunschová
PaedDr. Václav Kůda
Ing. Petr Baroch
Mgr. Jan Zajíc
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Ing. Radek Petrík (do 16. 5. 2013)
Ing. Jana Veselá
Kateřina Emmons (od 18. 9. 2013)
Dozorčí rada
Ing. Eva Prokopová - předsedkyně dozorčí rady
JUDr. Jana Tomanová
Jan Šmrha

www.nsm.cz

4

Nadace sportující mládeže

Odborné komise
Pro zajištění kvality svého fungování a rozvoj činnosti organizace Nadace sportující
mládeže využívá znalostí osob, které jsou členy statutárních orgánů nadace, ale i dalších
odborníků.
Zkušeností a znalostí členů odborných komisí využívá SR NSM 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, 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, Václav
Kůda, Vlastimil Libeš

Hospodaření NSM

Jana Veselá, František Berka, Arnošt Rybner st.

Legislativně-právní

František Berka, Jana Tomanová

Prezentace a propagace NSM

Jan Zajíc, František Berka, Vlastimil Libeš, Kateřina
Emmons

Správní rada NSM odsouhlasila s ohledem na účinnost NOZ a vývoj činnosti nadace
ustanovení dvou nových komisí.
Komise Plzeňští sportovní patrioté by měla soustředit úspěšné, aktivní sportovce, kteří
chtějí svými postřehy a poznatky přispět k oživení zaběhnutého způsobu podpory
mládežnického sportu především v Plzni s možnou aplikací ve velkých (krajských) městech
ČR.
Klub přátel NSM by se měl začít utvářet ze zástupců spolupracujících organizací
z akademického i komerčního prostředí. Klub by měl sdružovat teoretické znalosti i praktické
zkušenosti s činnosti nadací v ČR i ve světě a zároveň přispívat k rozšiřování sociální
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odpovědnosti firem k řešení celospolečenských problémů spojených především se zdravým,
aktivním životním stylem.

55.. Z
Z ččiinnnnoossttii N
NSSM
M vv rrooccee 22001133
V roce 2013 se sešla správní rada NSM na šesti zasedání. Jejich počet představuje
spíše dolní hranici četnosti, ale rozsah projednávání spíše narostl, protáhla se i doba jednání
SR NSM. Jako důvod lze označit již několik let obvyklé dopady vnějšího ekonomického
vývoje. K tomu je však třeba přičíst změny dané přestěhováním do méně vhodných
kancelářských prostor a nutnost reagování předem na změny dané NOZ počínaje 1. 1. 2014.
Převratné změny ve fungování sportovního prostředí nutně dopadají na několik let
zaběhnutou činnost.
Pokud si má NSM udržet a rozvíjet svébytné působení, nutně musí na tyto tlaky
reagovat. Zvlášť významně dopadl vliv výrazného omezení výnosů z nadačního jmění,
snížení příspěvku od zřizovatele a razantní snaha ČOV prostřednictvím svého nadačního
projektu finančně podpořit snaživé mladé sportovce. To v konečném důsledku vedlo
k rozhodnutí, že NSM vypíše pro r. 2014 pouze grant Soutěž a přímou finanční podporu
mladým sportovcům bude realizovat jen v Plzni.
I přes tato omezení se nám podařilo enormním úsilím oslavit 20 let trvání NSM (a 10
let dceřiné obecně prospěšné společnosti PaZ) způsobem, který je podnětný pro další rozvoj
činnosti obou organizací. Celodenní akce Hýbej se – Sportuj – Buď IN! s rádiem Kiss Proton
naznačila zlom ve způsobu dalšího rozvoje činnosti NSM, který bude odpovídat
liberálnějšímu nastavení NOZ.
Do bezproblémového fungování správní rady nepříjemně zasáhlo odstoupení ing.
Petríka z důvodu vysokého pracovního vytížení a ke konci roku ukončení práce ve prospěch
Nadace sportující mládeže Mgr. Červenkou dané důchodovým věkem.
Tyto změny však lze označit za normální mající dopad formálního charakteru a nijak
neohrožující další rozvoj NSM.

66.. Z
Zppůůssoobbyy ppooddppoorryy ssppoorrttoovvnníícchh aakkttiivviitt dděěttíí aa m
mllááddeežžee
6.1. V krajském městě Plzni
6.1. 1. Mimosystém
O nadační příspěvky v grantu Mimosystém mohli jako tradičně žádat jednotlivci a
sportovní kolektivy z Plzně. Individuální sportovci musí mít vedle naplnění dalších podmínek
grantu trvalé bydliště na území města Plzně nebo reprezentovat plzeňský sportovní subjekt.
V případě právnických osob musí být naplněna podmínka sídla na území města.
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Grant je prioritně určen na podporu jednotlivců, protože právě rodiny nesou největší
díl nákladů na sportování dětí a mládeže. Úspěšní žadatelé jsou v tomto případě uspokojováni
s využitím prostředků od zřizovatele.
TABULKA Č. 2
Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku
PSC v Plzni
15000
Barbora Ciprová
7000
T. J. Sokol Plzeň - Doubravka
18000
HC 1970 Bolevec
10000
TJ Prazdroj Plzeň – oddíl rychlostní kanoistiky
10000
o.s. Škola bojových umění Narama
8000
Radek Štádler
8000
Roman Panuška
6000
Petr Bradáč
10000
Andrea Školová
9000
Klára Kováříková
6000
Jana Reissová
10000
Václav Čermák
6000
Michaela Vodičková
2000
Jaroslav Snášel
20000
Martin Fiala
6000
Renáta Fialová
4000
DHC Plzeň
15000
Tereza Vališová
10000
Martin Šimáček
6000
Barbora Štolková
6000
Šarlota Šarláková
5000
Petr Dvořák
6000
Petra Laudová
6000
Milan Opava
2000
Nikol Paulová
6000
Dominik Polcar
5000
Denisa Škardová
5000
Nicole Nová
11000
Ondřej Gemov
4000
Michaela Ulipová
6000
Eliška Balíková
6000
Petra Laštovková
6000
USK Slavia Plzeň
10000
Hockey Club Plzeň 1929
20000
Kateřina Valková
10000
Kateřina Široká
6000
Marie Horáčková
10000
Jakub Jarošík
8000
Mirka Kubová
2000
Václava Jelenová
2000
Michaela Boříková
6000
Kateřina Klailová
6000
AK Škoda Plzeň
15000
Klub vodních sportů Plzeň
8000
Jméno/subjekt

www.nsm.cz

Proplacená výše nadačního
příspěvku
15000
7000
18000
10000
10000
8000
8000
6000
10000
9000
6000
10000
6000
2000
20000
6000
4000
15000
10000
6000
6000
5000
6000
6000
2000
6000
5000
5000
11000
4000
6000
6000
6000
10000
20000
10000
6000
10000
8000
2000
2000
6000
6000
15000
8000
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Jitka Jánská
Marek Kadlec
SK MG Slovan Plzeň
Michael Šperl
Jakub Muriči
Veronika Píclová
Roman Bischof
Adam Karnold
Markéta Vojtěchová
Klub biatlonu Plzeň-Litice č. 116, AVZO-TSČČR ZO Dubovka Plzeň-Litice
Jiří Kanta
Jakub Netrval
Kotva Plzeň o.s.
Martin David
Michal Kozák
David Tolar
Celkem

5000
9000
10000
5000
4000
2000
5000
3000
4000
6000

5000
9000
10000
5000
4000
2000
5000
3000
4000
6000

3000
2000
5000
8000
6000
10000
450 000

3000
2000
5000
8000
6000
10000
450 000

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
V rámci TOP Junior Sport Plzeň (TOP JSP) jsou podporováni pořadatelé
významných sportovních memoriálů a turnajů se zahraniční účastí a nejméně dvoudenním
trváním, které se konají v Plzni.
V případě TOP Junior Sport Plzeň se, bohužel, výrazně projevuje úbytek finančních
prostředků způsobený především snížením příspěvku od zřizovatele. Podpora
organizátorům vybraných akcích ale přesto zůstala zachována, byť spíše ve spodním
intervalu garantované částky. Nižší příspěvek má pouze Memoriál Miroslava Šafra
v házené, který byl do programu zařazen i přesto, že nebyla naplněna podmínka navýšení
prostředků na TOP JSP ze strany města.
Zájmem NSM zůstává, aby se do TOP JSP zapojili i zástupci dalších subjektů
zařazených do systémové podpory. Bez finančního krytí ale není možné k dalšímu rozšíření
přistoupit. To je zajisté škoda, protože díky TOP JSP do Plzně každoročně přijíždějí tisíce
zahraničních návštěvníků a každá z akcí má i významný podíl na propagaci města a rozvoji
cestovního ruchu.

Akce
Memoriál M.Šafra
Meeting of the Shooting
Hopes
Ex Plzeň Wilson Cup

TABULKA Č. 3
Pořadatel
Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku
60 000
SSK Talent – 90 při
Bolevecké ZŠ Plzeň
80 000
Sdružení střeleckých klubů
města Plzně
74 000
TK Slavia Pilsner Urquell
Plzeň

www.nsm.cz

Proplacená výše
nadačního příspěvku
60 000
80 000
74 000
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Memoriál Stanislava Štrunce
Mezinárodní pohár v karate
dětí, dorostu a juniorů
Celkem:

Viktoria Plzeň – fotbal, o.s.
Club karate Plzeň

73 000
73 000

73 000
73 000

360 000

360 000

6.1. 3. Systémová podpora
Systémová podpora je určena na podporu subjektů z vybraných sportovních odvětví,
které mají kvalitní sportovně-sociální zázemí, tradici, funkcionářské, metodické i
rozhodcovské zastoupení v centrálních svazových orgánech a špičkovou výkonnostní úroveň
v seniorské kategorii.
Zároveň platí, že nechceme podporovat více klubů konkurujících si v nejvyšších
seniorských soutěžích, ale spolupracující síť, která je schopná zachytit a soustředit talenty ze
široké spádové oblasti krajského města Plzně.
Proto 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. Zařazené subjekty mohou při naplnění
vypsaných kriterií těžit z garance dlouhodobé podpory.
Mezi zapojenými sporty není uváděna sportovní střelba. Její postavení v Plzni je
natolik specifické (zázemí střelnice v Lobzích), že její podporu řešíme sice obdobným
způsobem, ale z celostátní úrovně, tzn. z prostředků určených pro projekty v rámci ČR.

Žadatel
Viktoria Plzeň
SSK Talent 90
TJ Lokomotiva Plzeň
HC Plzeň 1929
TJ Dynamo ZČE
Cyklistika Plzeň
PK Slavia VŠ Plzeň
HC Plzeň
Celkem:

Sport
Fotbal
Házená - chlapci
Basketbal
Lední hokej
Cyklistika
Plavání
Házená - dívky

TABULKA Č. 4
Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku
45 000
45 000
40 000
45 000
20 000
20 000
35 000
250 000

Proplacená výše nadačního
příspěvku
45 000
45 000
40 000
45 000
20 000
20 000
35 000
250 000

6.1. 4. Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích mladšího i staršího žactva a
dorostu paří k nejprestižnějším sportovně-společenským událostem roku. Akci připravuje
NSM ve spolupráci s Kanceláří primátora města Plzně. Slavnostní odpoledne probíhá v
prostorách obřadní síně radnice.
V kategorii mladších žáků, kde se vyhlašovalo bez pořadí, se mezi nejlepšími objevil
plavec Václav Čermák, lukostřelkyně Johana Horáčková, moderní pětibojařka Veronika
Píclová a kanoista Petr Vít.

www.nsm.cz
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Z vítězství mezi staršími žáky se radoval badmintonista Jan Louda. Dalšími
oceněnými v kategorii staršího žactva byl cyklista Jan Eibisch, atlet Martin Hes, šachistka
Jitka Jánská, hokejbalista Tomáš Novický a karatista Radek Štádler.

Kategorii dorostu opanoval kick-boxer Jáchym Wiesner, který se v roce 2012 stal
dvojnásobným mistrem světa. Společnost mu mezi dorostenci dělal Petr Bradáč (šerm-kord),
Jan Havelka (rodeo na divoké vodě), Marek Kadlec (koloběh), Sabina Merklová (judo),
Nicole Nová (plavání), Jana Reissová (atletika) a Radek Šlouf (rychlostní kanoistika).
Uznání a poděkování za dlouholetou práci s mládeží se od primátora města Martina
Baxy a Nadace sportující mládeže dostalo také trenérům. Jmenovitě trenérce jezdectví Marii
Perníčkové a dlouholetému trenérovi pozemního hokeje a funkcionáři TJ Plzeň-Litice
Stanislavu Bendovi, který koncem minulého roku oslavil pětasedmdesáté narozeniny. In
memoriam byl vzpomenut volejbalový trenér Miroslav Diepolt.
Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové
mezinárodní soutěže pro mládež, se stal Memoriál Stanislava Štrunce ve fotbale.
Vedle představitelů města a nadace předávali ocenění například sportovní střelci a
olympijští medailisté Jan Kůrka a Adéla Sýkorová nebo člen stříbrného družstva házenkářů z
OH 1972 v Mnichově, Vladimír Jarý. Program doplnilo také hudební vystoupení studentky
plzeňské konzervatoře Marie Čejnové.
Vedle dalších cen od NSM, města a starostů obvodů obdrželi při slavnostním
vyhlášení města Plzně všichni vyhodnocení sportovci, družstva a trenéři finanční příspěvek
z grantu NSM.
Profily všech jednotlivců i družstev nominovaných v anketě Sportovec Plzně v
kategoriích žactva a dorostu byly následně k vidění na výstavě SPORT 2013 v mázhauzu
plzeňské radnice.
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Jméno/subjekt
Johana Horáčková
Petr Vít
Václav Čermák
Veronika Píclová
Jan Eibisch
Jitka Jánská
Tomáš Novický
Martin Hes
Radek Štádler
Jan Louda
Jan Havelka
Jana Reissová
Sabina Merklová
Radek Šlouf
Petr Bradáč
Marek Kadlec
Nicole Nová
Jáchym Wiesner
BaK Plzeň – družstvo U12
SSK Talent – 90 při Bolevecké ZŠ Plzeň
TJ Plzeň – Litice mladší žáci
PSC v Plzni – ml. žačky
PK Slavia VŠ Plzeň – štafeta st. žákyň
FC Viktoria Plzeň – dorost U19
AK Škoda Plzeň, dorostenky
SSK Talent - 90 při Bolevecké ZŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň - dorostenky
Marie Perníčková
Stanislav Benda
Celkem

TABULKA Č. 5
Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku
2000
2000
2000
2000
2300
2300
2300
2300
2300
3500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
4000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
69 500

Proplacená výše
nadačního příspěvku
2000
2000
2000
2000
2300
2296
2300
2300
2300
3500
2299
2500
0
2500
2500
2500
2500
4000
1981
2000
2000
2000
2000
2975
3000
2970
3000
1500
1497
66 718

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, která probíhá v návaznosti na Vyhlášení nejlepších sportovců města
Plzně v kategoriích žactva a dorostu je výstava SPORT 2013. Ta se v mázhauzu plzeňské
radnice na náměstí Republiky uskutečnila od 15. března do 29. března 2013. Přípravu
expozice si ve spolupráci s NSM vzala na starost obecně prospěšná společnost Pohyb a
zdraví.

www.nsm.cz
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Tento ročník výstavy byl mimořádný z důvodu oslav 20 lez od založení Nadace
sportující mládeže resp. 10 let od založení Pohyb a zdraví, o.p.s. Vedle obvyklého představení
nadace tak nechyběla ani retrospektiva uplynulých 20 let NSM zahrnující nejvýznamnější
události a projekty, ale i představení nejúspěšnějších sportovců, které NSM podporovala.

Další část výstavy patřila profilům sportovců nominovaných v anketě Sportovec Plzně
2012 v dětských a mládežnických ketagoriích, kteří svoje město úspěšně reprezentovali a
reprezentují v rámci České republiky i v zahraničí.
Zbylá část expozice byla vyhrazena pro také prezentaci dvou bojových sportů - juda a
karate. V této části se návštěvníci mohli dozvědět, co je karate resp. judo, historii obou sportů
u nás i ve světě, nejúspěšnější sportovce i další zajímavosti.
Po celou dobu trvání výstavy v mázhauzu probíhala tematicky zaměřená vědomostní
soutěž pro příchozí. Odpovědi na soutěžní otázky mohli pozorní návštěvníci nalézt přímo na
výstavních panelech.
Partnery výstavy SPORT 2013 byla Nadace 700 let města Plzně, mediálním partnerem
byl Český rozhlas Plzeň a informační portál ReginoPlzen.cz.
6.2. Granty pro celou ČR
6.2.1. Talent
Grant Talent je určený pro úspěšné jednotlivce, kteří ve stanoveném období dosáhli
vynikajících sportovních výsledků. Podpora individuálních sportovců, stejně jako role NSM
v této oblasti, je v rámci České republiky naprosto ojedinělá. Bohužel vzhledem k nižší částce
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disponibilních prostředků byla v tomto roce udílena podpora vybraným sportovcům pouze
v úrovni minimálního stanoveného příspěvku. Vedle výnosu z nadačního jmění ovlivnily výši
částky určenou pro grant Talent také legislativní změny v oblasti daňových povinností
sázkových kanceláří. Ty byly příčinou, že k rozdělování nebyly k dispozici finanční
prostředky od společnosti Tipsport, která NSM podpořila v předcházejícím roce.
Zdá se, že štafetu podpory začínajícím sportovcům převezme projekt Českého
olympijského výboru prezentovaný pod názvem Nadace ČOV. Ten je ovšem zaměřený na
podporu sociálně znevýhodněných a nezohledňuje dosažené sportovní výsledky. NSM během
dvaceti let své existence podpořila na dvě tisícovky talentovaných sportovců. Na úrovni města
Plzně bude NSM v této činnosti pokračovat i nadále. Zároveň bude vyvíjet snahu, aby se
podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na smysluplnou podporu také sportovcům
z ostatních částí České republiky.
Získaný finanční příspěvek mohli sportovci využít např. na náklady spojené
s nákupem sportovního vybavení, sportovní přípravu nebo náklady spojené s účastí na
soutěžích.

Žadatel – akce, termín konání
Eva Havranková
Jakub Češpivo
Anna Češpivová
Lukáš Novák
Pavla Horová
Karin Adámková
Kateřina Tomanovská
Jan Doležal
Lukáš Rohan
Kateřina Rohanová
Jaromír Janáček
Anežka Drahotová
Eliška Drahotová
Ondřej Hošek
Leona Müllerová
Matěj Říha
Klára Paďourová
Eliška Přibylová
Celkem:

TABULKA Č. 6
Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
38 000

Proplacená výše
nadačního příspěvku
2 000
2 000
2 000
2 000
0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 000
2 000
2 000
0
2 000
2 000
2 000
34 000

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.

6.2.2. Soutěž
Grant Soutěž je vypsaný na podporu pořadatelů sportovních soutěží republikového,
mezinárodního či světového významu pořádaných na území ČR. V ideálním případě by se do
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budoucna měly stále více přibližovat nárokům kladeným na akce zařazené v Plzni do
programu TOP Junior Sport Plzeň.
Oproti předcházejícím letům byly k rozdělování sdruženy finanční prostředky
z výnosu nadačního jmění (NIF) a také prostředky od zřizovatele, které byly nasměrovány na
podporu akcí, jejichž pořadateli byly subjekty se sídlem na území města Plzně.
NSM věnuje stále větší pozornost především na podporu tradičních soutěží
memoriálového charakteru, které si dlouhodobě udržují vysokou kvalitu.
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).
Velmi si ceníme také zapojení studentů a mladých sportovců do pořadatelských štábů.
V případě některých akcí, které nesplňovaly vypsaná kriteria grantu, poskytla NSM
organizátorům místo nadačního příspěvku drobné ceny ve formě propagačních předmětů.
TABULKA Č. 7
Žadatel – sportovní odvětví
Odsouhlasená výše
Název akce
nadačního příspěvku
T. J. Sokol Kolín – Youth Athletics – Sokol Grand Prix a
5 000
IAAF Světový atletický den mládeže
SPORT UNION o.s. Ústí nad Labem, 45. Grand Prix
3 000
NorthBohemia 2013, mezinárodní turnaj v karate
T. J. Sokol Pražský – Mistrovství ČR – Velká cena
5 000
Sokola 2013 v akrobatickém rokenrolu
DHC Plzeň - Memoriál Karla Šulce
11 000
Slavia SK Rapid - Plzeňský pohár
4 000
TJ Cykloklub Jevíčko - Závod míru nejmladších – GP
5 000
Matoušek
TJ Slavoj Plzeň - 2. ročník Memoriálu Aleny Fialové
5 000
TJ Sokol Jinonice - Mistrovství ČR a Mistrovství Prahy
3 000
formací v akrobatickém rokenrolu
OK Lokomotiva Plzeň, o.s. - Celorepublikové závody
5 000
žebříčku A a žebříčku B v orientačním běhu – v oblasti
Sedmihoří u Mezholez.
Labe Tri Club Hradec Králové – Poděbrady - Závod
3 000
triatlonových nadějí 2013
Asociace školních sportovních klubů ČR - Mistrovství
15 000
světa škol v atletice 2013 – Memoriál Jean Humberta
Gymnastika Liberec - Pohár olympijských nadějí ve
5 000
sportovní gymnastice – OHC Liberec 2013
Pro Fitness Praha o.s. - Prague open aerobic –
5 000
mezinárodní mistrovství ČR v gymnastickém,
dance&step aerobiku
TJ Sokol Plzeň – Doubravka - Czech Sokol Cup –
10 000
mezinárodní turnaj v badmintonu
o. s. Škola bojových umění Narama - Narama Seito a
7 000
Narama Open
Viktoria Plzeň – fotbal o.s. - Memoriál Josefa Žaloudka
15 000
SK MG Slovan Plzeň - Českomoravský pohár v moderní
4 000
gymnastice (společné skladby)
TJ Sokol Vamberk oddíl Karate - Významná soutěž ČOS
4 000
– Shotokan cup Vamberk 2013
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Proplacená výše
nadačního příspěvku
5 000
0
5 000
11 000
4 000
5 000
5 000
3 000
5 000

3 000
15 000
5 000
5 000

10 000
7 000
15 000
4 000
4 000
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Tj Sokol Brno 1 - Memoriál Jana Gajdoše
CU Bohemians Praha, o.s. - Memoriál Dr. Václava Jíry
TJ Lokomotiva Plzeň - 2.ročník vánočního
mezinárodního basketbalového turnaje v Plzni
SK Kamura - Ryu Shotokan o.s. - XXVI. Czech Karate
Open Cup 2013
TJ Dukla Praha - 5. Pražský vánoční marathon
Celkem:

10 000
10 000
10 000

10 000
10 000
10 000

5 000

5 000

3 000
152 000

3 000
149 000

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. Perspektivy působení NSM ve sportovním prostředí
Výhledy fungování NSM 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. Týká se
především Českého olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu (ČUS). Otřáslo se ale i
postavení dřívějších tradičních střechových organizací. Tím u všech trpí dlouhodobé
koncepce a jejich naplňování, dochází až k nesourodým aktivitám reagujícím na
celospolečenské potřeby spolu se snahou důrazně prosazovat vlastní spolkové představy
především výkonnostního charakteru, kolem kterých se soustřeďuje mediální a finanční
pozornost. Nejistoty a změny odráží i nasměrování 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 postavení NSM
jak na republikové, tak lokální úrovni velkých (krajských) měst.
Druhým podstatným vlivem byla v závěru roku 2013 potvrzená účinnost NOZ od
1. 1. 2014. Tím je pro nadace nastaveno tříleté transformační období, které v sobě skrývá
významné změny, jejichž rozsah a dosah byl i v konci roku 2013 nejasný.
Významným určitě bude rozhodnutí MF a možná úprava smluv, kterými je vázán
způsob hospodaření s částí nadačního jmění vzniknuvšího z NIF a též způsobu užití jeho
výnosu.
Jistotu pro stabilní rozvoj činnosti, ať už grantů (distributivní činnost) nebo projektů
(operativní působení), nedává ani rozkolísanost politické scény na státní i samosprávné
úrovni. Ekonomické prostředí sice vykazuje jisté oživení, ale to v kombinaci s významnou
měrou opatrného, konzervativního investování nadačního jmění nedává velkou perspektivu
trvalých výnosů výrazně překračujících míru inflace.
Přesto považujeme vyhraněné působení Nadace sportující mládeže v oblasti sportu
mládeže v širším slova smyslu za perspektivní. Ve vztahu k řešení celospolečenských
problémů (pohybová gramotnost, pohybová nedostatečnost, nadváha a obezita, iniciace zájmu
mládeže o sport), v rámci spolupráce se střechovými sportovními organizacemi, nutnou
podporou domácích rozpočtů mladých sportovců a v neposlední řadě i ve stále více se
projevujícím smyslu pro sociální odpovědnost větších firem.
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Tabulka: Dohody – střešní organizace
TABULKA Č. 8
Odsouhlasená výše
nadačního příspěvku
20 000
20 000
40 000

Organizace/Akce
Český střelecký svaz
ČASPV
Celkem:

Proplacená výše
nadačního příspěvku
20 000
20 000
40 000

Další prostředky pro záměry střešních organizací byly uplatněny prostřednictvím
grantů Talent a Soutěž.

6.3. Souhrn příspěvků třetím osobám
NSM v roce 2013 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

Systémová podpora
Mimosystém
Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně
TOP Junior Sport Plzeň
TJ Lokomotiva Plzeň
Grant Talent
Grant Soutěž
Dohody – střešní organizace a ostatní příspěvky
Příspěvek třetím osobám celkem:
K uvedeným

Celková výše
odsouhlasených
nadačních příspěvků
250 000
450 000
69 500

Celková výše
proplacených
nadačních příspěvků
250 000
450 000
66 718

360 000

360 000

5 000
38 000
152 000
40 000
1 364 500

5 000
34 000
149 000
40 000
1 354 718

částkám je potřeba přičíst 75 000 Kč, za kterou byla realizována výstava

Sport 2013 v mázhauzu plzeňské radnice.

77.. F
Fiinnaannččnníí zzpprráávvaa
7.1. Přijaté dotace, příspěvky a dar
V celkové výši přijatých dotací, příspěvků a darů se nepříznivě projevuje snížení
příspěvku od zřizovatele, který je ve stejné výši v návrhu rozpočtu i pro další rok. Ostatní
příspěvky a dotace jsou obvykle směřovány na realizaci konkrétních projektů a akcí.
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Projevuje se však malá úroveň spolupráce s komerčním prostředím, protože podpora
sportu mládeže do značné míry stojí ve stínu jiných, mediálně atraktivnějších, aktivit, do
kterých firmy často směřují svoji podporu.
TABULKA Č. 10 – Dary, dotace, příspěvky, reklama, odměna za investice
Statutární město Plzeň - dotace
1 700 000
Komise RMP (pro Lokomotiva Plzeň, O pohár Lokomotivy
5 000
Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1 (realizace Pohyb „1P“)
30 000
Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 2-Slovany (Vyhl. nej.
2 000
sportovců)
Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 3 (Vyhl. nej. sportovců)
5 000
Plzeňský kraj (realizace Pohyb „1P“)
40 000
J&T
7 500
Celkem:
1 789 500

7.2. Náklady na správu NSM
Náklady na správu NSM jsou formálním označením pojmu, který je spojen se
zákonem o nadacích a nadačních fondech, jehož účinnost skončila 31. 12. 2013.
Proto lze jen obecně konstatovat, že náklady na správu NSM ani zdaleka nepřekročily
limit stanovený ve stále platném statutu NSM, tzn. 20 % z 39 790 000 Kč za kalendářní rok,
což je částka 7 958 000 Kč.
Je třeba připomenout, že náklady na správu nadace představují:
a) náklady provozního charakteru,
b) náklady na zajištění fungování instituce a rozvoj její činnosti
c) náklady na správu majetku nadace, tedy jejího nadačního jmění a ostatního
nadačního majetku.

7.3. Celkové hodnocení hospodaření nadace
Celkové hospodaření nadace lze posoudit především ze tří úhlů pohledu na výsledky
činnosti a jejich 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
r. 2013: o 10 000 Kč
Navyšováním nadačního jmění se správní rada alespoň v malé míře snaží z vlastních
ušetřených prostředků každoročně navyšovat nadační jmění, jelikož je si vědoma
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snižování jeho reálné hodnoty vlivem inflace. I když je jasné, že se jedná spíše o snahu
o optický dopad, než aby to znamenalo skutečný posun v navýšení hodnoty nadačního
jmění.

b) Hospodářský výsledek
r. 2011: - 1 036 385,81 Kč
r. 2012: + 1 113 032,10 Kč
r. 2013: + 1 307 452,31 Kč
Celkový hospodářský výsledek vyjadřuje daleko příjemnější hodnoty v porovnání
s úrokovými sazbami (PRIBID, PRIBOR). Přesto vzhledem ke ztrátám z předcházejících let
nedošlo k úplnému vyrovnání ztrát vstupní hodnoty nadačního jmění a jen další systematické
a zároveň opatrné hospodaření s prostředky NSM může přinést širší rozvoj činnosti ve
prospěch naplnění nadačního poslání.

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
v r. 2013:

minimální částka:

217 000,61 Kč

skutečně proplacená: 223 000 Kč

Z výše uvedených částek jsou patrné dva závěry.
1. NSM každoročně přispívá třetím osobám v částkách, které jsou vyšší než žádá
smlouva s MF.
2. Výše příspěvku se s ohledem na požadavky smlouvy s NIF (0,5 průměrného PRIBIDu
za předcházející rok) stále snižuje a výhled do budoucna (1-2 roky) není spojen
s výraznějším navyšováním úrokových měr.

Z hlediska celkového hospodaření NSM se dostáváme pod tlak ekonomického vývoje:
-

nižší výnosy nadačního jmění, snížení příspěvku od zřizovatele v kombinaci
s povinným 75% příspěvkem třetím osobám,

-

zvýšení částky za nájem kancelářských prostor,
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-

předpokládaná zvýšená administrativní zátěž při naplnění formálních náležitostí
přechodu na NOZ.
To vše nás vede k úvaze možných úprav strategie podpory mládežnického sportu.

V případě, že nebude jiná cesta, pak i ke snížení celkové částky na podporu mládežnického
sportu.
Tento postup považujeme za krajní, ale pokud se ukáže jako nezbytný, pak k němu při
snaze o výhledově dlouhodobé fungování NSM budeme muset přistoupit.
Možnou alternativou potenciálního navýšení prostředků na rozvoj činnosti NSM se
jeví získání podpory ze státních zdrojů, z komerčního prostředí a od donátorů či mecenášů
takto zaměřené nadační činnosti.
Příspěvek ze státních zdrojů a nakonec i z komerčního prostředí je však možné
očekávat spíše prostřednictvím realizace projektů výhodných pro všechny zainteresované.
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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.
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2013
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 1 000 000,- Kč uloženou na vkladovém účtu u J&T Banky na základě
Smlouvy o vkladovém účtu ze dne 30.1.2012.
2.2. Částkou 4 185 000,- 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 česká
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.
2.7. Částkou 9 000 000 Kč uloženou na ČSOB Spořícím účtu pro podnikatele na
základě Smlouvy o ČSOB Spořícím účtu pro podnikatele ze dne 4. 3. 2009.
39.790.000,--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
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:
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
Nerudova 995/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
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
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. 2013:
výše vlastního jmění: 5 000,--Kč
dlouhodobý finanční majetek: 365 440,--Kč
výsledek hospodaření za rok 2013: -39 350,—Kč
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7. Zaměstnanci a osobní náklady
NSM nemá žádné zaměstnance s výjimkou uzavíraných dohod o provedení práce.
Veškeré mzdové náklady činily: 215 000,--Kč
8. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2013 nebyly poskytnuté žádné půjčky ani úvěry členům SR.
II.
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění
v účetním období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

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. 2013 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.
7. Popis změn způsobů ocenění, postupu účtování a postupů odpisování v r. 2013
K 31. 12. 2013 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).
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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): 1 700 000,--Kč.
Z přijaté dotace byla na rozvoj činnosti nadace, správu nadačního jmění a provoz
organizace využita částka: 425 000,--Kč.
4. V roce 2013 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
5. Hospodářský výsledek NSM v r. 2013 je 1.307.452,31 Kč.

V Plzni dne 20. 5. 2014
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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 2013
(správa příspěvku přiděleného z NIF)
1. Skladba nadačního jmění NSM ke dni 31. 12. 2013
1.1. Vlastní prostředky NSM – 620 000,--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.
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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Z rozhodnutí Správní rady ze dne 16. 1. 2013 došlo v roce 2013 k navýšení o 10 000,-Kč.
5. Způsob péče o nadační jmění, změny v uložení v průběhu roku 2013:
5.1. Od 1. ledna 2013 do 3. května 2013
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.
5.2. Od 4. května 2013 do 8. listopadu 2013
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 4 185 000,- 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. Od 5. května 2013 do 31. prosince 2013
1. Částkou 1 000 000,- Kč uloženou na vkladovém účtu u J&T Banky na základě Smlouvy
o vkladovém účtu ze dne 30.1.2012.
2. Částkou 4 185 000,- Kč uloženou v podílových fondech Růstového fondu nadací
(RFN), otevřený podílový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., dle Dodatku ke
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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 česká
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.
7. Částkou 9 000 000 Kč uloženou na ČSOB Spořícím účtu pro podnikatele na základě
Smlouvy o ČSOB Spořícím účtu pro podnikatele ze dne 4. 3. 2009.
6. Užití výnosů z nadačního jmění (pouze z NIF)
Minimální hodnota prostředků pro třetí osoby pro rok 2013: 217 000 Kč
6.1. užití výnosů v roce 2013
Částka určená na granty: 230 000,--Kč.
6.2. skutečné čerpání výnosů v r. 2013
Skutečně proplacená částka: 223 000,--Kč.
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: 0,48
1.únoru: 0,41
1.březnu: 0,42
2. dubnu: 0,38
2. květnu: 0,38
1. červnu: 0,38
1. červenci: 0,37
1. srpnu: 0,37
3. září: 0,36
1. říjnu: 0,34
1. listopadu: 0,34
1. prosinci: 0,24
Aritmetický průměr hodnot za rok 2013: 0,3725
Vzorec pro výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosu NIF
zní:
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0,5 x 0,3725 x 1 / 100 x 39 170 000 (registrovaná výše příspěvků z NIF v nadačním jmění
v Kč) = 72 954,13.
Minimální hodnota prostředků pro třetí osoby pro rok 2014: 73 000 Kč.
Dodatečný zápis: dne 9. 4. 2014 byla podepsána Dohoda o ukončení smlouvy: dle odst.
III. Podmínky ukončení Smlouvy o převodu
… Prostředky, které Ministerstvo, resp. Fonf národního majetku ČR, převedlo Smlouvou
o převodu ve prospěch Nadace, se nevrací a zůstávají součástí nadačního kapitálu
Nadace...
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,
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 20. 5. 2014
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P
Poodděěkkoovváánníí
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, Pioneer investiční
společnost, J&T banka, Privat Bank, Raifeissenbank (Privat Bank), RSJ Invest, Odbor
zdravotnictví KÚ Plzeňského kraje, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity – Katedra
tělesné a sportovní výchovy, Česko se hýbe, FISAF, Český rozhlas Plzeň, Roman Andrlík,
Veronika Bílá, Ladislav Čepička, Libuše Čiperová, Lubomír Dobrý, Pavel Drobil, František
Drtil, Alena Držalová, František Dvořák, Pavel Froněk, Dagmar Grigová, Jaromír Hamouz,
Daniela Hradilová, Zdeněk Hůrka, Jiří Hynek, Luboš Charvát, Václav Jáchim, Vladislav
Jaroš, Vladimir jarý, Petr Kavalíř, Gábina Kavalířová, Ilona Kolovská, Tomáš Kotora, Marek
Kubín, Jan Kůrka, Petr Kvarda, Hana Kydlíčková, Martina Lavičková, Michael Ledvina,
Ilona Mauritzová, Tomáš Mirovský, Karol Moravec, Monika Moravcová, Barbora Němcová,
Jiří Pěč, Václav Píša, Václav Provazník, František Puchmertl, Ivo Roubal, Arnošt Rybner,
Arnošt Rybner ml., Radka Sebránková, Zdeněk Sequens, Renata Slavíková, Jan Soukup, Jiří
Struček, Zuzana Strýcová, Vladimír Sýkora, Adéla Sýkorová, Adolf Šádek, Martin Šafránek,
Václav Šimánek, Marek Šíma, Jan Šmrha, Josef Šneberger, František Štochl, Zuzana
Štruncová, Jiří Švarc, Přemysl Švarc, Jiří Těhan, Radka Trylčová, Lada Valentová, Libuše
Vojtová, Ľubor Vrlák, Jan Vyhnálek, Tereza Zálešáková, Miroslav Zítko, Petr Žitek a další,
kteří projevili pochopení pro úlohu a snahy Nadace sportující mládeže.
Poděkování patří také studentům, kteří se podíleli na realizaci našich akcí a projektů:
Barbora Bendová, Lenka Bulínová, Lenka Hotařová, Daniel Hynek, Martina Jančová, Lenka
Karlová, Tereza Klaclová, David Krajči, Kateřina Kubátová, Michaela Lisecová, Tomáš
Medek, Michaela Pelantová, Monika Procházková, Magdalena Rendlová, Kamil Říha, Marek
Slach, Veronika Stančáková, Iveta Stulíková, Monika Švejdová, Bohumila Türková, Ondřej
Ulbrich, Martin Verbovský, Iva Vodňanská, Josef Vrba
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Za podporu děkujeme také našim partnerům a dárcům:
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1111.. K
Koonnttaakktt
Adresa kanceláře NSM:

Nadace sportující mládeže
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
T: 377 236 696 | E: info@nsm.cz | I: www.nsm.cz
Doba pro osobní konzultace: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.
Kde nás najdete:

Fakturační adresa:

Nadace sportující mládeže
Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 135515175/0300
IČ: 453 35 966
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