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Název:  

Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže 

Královéhradeckého kraje  
(dále jen „NF“) 

 

Sídlo: Hradec Králové – Pražské předměstí, Habrmanova 192/2, PSČ 500 02 

 

IČO: 034 89 353 

 

NF byl založen dne 22.9.2014 

 

NF vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 29.10.2014  

 

Účelem NF je: 

a) zajišťování finanční, materiální podpory na propagaci, podporu a rozvoj královéhradeckého 

fotbalu, zejména v oblasti mládeže, a to na všech jeho úrovních (hráči, trenéři, rozhodčí, 

funkcionáři), 

b) poskytování příspěvků na podporu, propagaci a rozvoj sportovním oddílům pečujícím o 

mládež 

c) poskytování příspěvků na nadstandardní přípravu dětí, především na sportovní fotbalovou 

přípravu 

d) poskytování příspěvků na podporu vzdělávání trenérů, včetně podpory při práci s fotbalovou 

mládeží, 

e) poskytování příspěvků na podporu výukových a metodických kurzů pro trenéry příslušných 

mládežnických kategorií, 

f) poskytování příspěvků na podporu, vzdělávání a přípravu rozhodčích, 

g) poskytování příspěvků sportovním oddílům na náklady na rozhodčí, při utkání všech kategorií 

mládeže v soutěžích a turnajích organizovaných Královéhradeckým krajským fotbalovým 

svazem, 

h) poskytování příspěvků trenérům mládeže pracujících v kategorii přípravka, žáci a dorost 

i) poskytování příspěvků na uskutečnění náborů fotbalovým klubům s cílem přivést děti ke 

sportu. 

Účelem nadačního fondu je dále i poskytování příspěvků okresním fotbalovým svazům (OFS) v rámci 

Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických soutěží (dlouhodobé soutěže výběrů OFS U9 až 

U14). 
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Správní rada:  

 

Předseda:  Mgr. Miroslav Hofmann  

Člen:  Mgr. Jan Míl 

Člen:  Ing. Vladan Haleš 

 

Dozorčí rada:  

 

Člen:  Mgr. René Příhoda 

Člen:  Ing. Petr Vítek 

Člen:  Ing. Martin Zbořil 

 

Čestné předsednictvo: 

 

JUDr. Miroslav Antl 

JUDr. Jan Malý 

Ing. Libor Rakovský 

Mgr. Martin Červíček 

 

 

Zřizovatel: Královéhradecký krajský fotbalový svaz, IČ 70945420, se sídlem Hradec Králové – 

Pražské předměstí, Habrmanova 192/2, pobočný spolek Fotbalové asociace České 

republiky, IČ 004 06 741, se sídlem Praha 6 – Břevnov, Diskařská 2431/4, PSČ 169 00. 

 

Výše majetkového vkladu:      20.000,- Kč 

 

Personální obsazení NF: 

Správní rada 

Ladislav Brož, sekretář zřizovatele  

 

 

 

Realizované projekty: 
 

V letech 2017 – 2020 NF realizoval tyto projekty: 

 

1) Fond podpory akcí mládeže  
- příspěvky na fotbalové mládežnické akce pořádané v Královéhradeckém kraji 

- financováno z vlastních zdrojů NF (první roky z příjmů z loterií) 

-      přes NF realizován od r. 2016 (dříve přímo KFS)  

-      2016-2020 přiznané příspěvky ve výši 2,374 mil. Kč 

-      2016-2020 čerpáno ve výši 2,185 mil. Kč = 92 % 

  -      celkem podpořeno 170 akcí 
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2) Podpora mládežnických fotbalových trenérů 

 

a.  finanční podpora trenérů působících u mládeže hrajících krajské soutěže 

Královéhradeckého kraje 

 

b. finanční podpora trenérů působících u mládeže hrajících okresní soutěže 

v rámci Královéhradeckého kraje 

 

- financováno z dotace Královéhradeckého kraje a vlastních zdrojů NF  

 

Podpora mládežnických fotbalových trenérů - finance 

 

 
Pozn.: Uvedeny výplaty pouze trenérů (bez org. zajištění) vztahující se k danému roku. 

 

 

Podpora mládežnických fotbalových trenérů - počty 
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3) Podpora problémových mládežnických kategorií 

 
- financováno z dotace Královéhradeckého kraje (přebytek z bezpečných branek) a 

vlastních zdrojů NF 

- realizována v letech 2017 a 2018  

- Úhrady pronájmů hřišť s umělým povrchem pro zimní poháry mládeže + příspěvky na 

dopravu ohrožených mládežnických kategorií   

- celkem 130 tis. Kč 

- od r. 2019 realizováno přímo z KFS (dotační zdroje) 

 

 

 

4) Podpora náboru rozhodčích + VPR 

 
- finanční zajištění VPR (vzdělávací program rozhodčích) v roce 2017  

- finanční podpora začínajících mladých rozhodčích – příspěvek na pořízení rozhodcovské 

výbavy ve výši 1.500,-- Kč na rozhodčího + bonus „za věrnost a odřízenou první sezonu“ 

ve výši 3.000,- Kč na rozhodčího 

- počátek programu a podpory v roce 2016   

- 1. etapa: 2016-2019 – 35 smluv (nyní aktivních 20) 

- 2. etapa: 2020 – dosud – 33 smluv (+ 10 připraveno) 

- celkem vyplacena podpora 201 tis. Kč 

- základ vyplacen 70 rozhodčím 

- bonus vyplacen 32 rozhodčím (1 rok aktivní činnosti) 

- na listině KFS je již 8 rozhodčích z náboru 

-  

Podpora náboru rozhodčích - počty 
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Ekonomické údaje: 
 

A) PŘÍJMY 

 

Přehled finančních příjmů: 2017 2018 2019 2020 

682 100 - Dotace FAČR (ČOV) 
 682 200 – Příspěvky KH KFS  
 

400 0 0 1348 

682 300 – Příspěvky OFS 
 

250 0 0 42 

691 200 – Dotace KH kraje  
 

868 850 950 1100 

649  002 – Vklady účastníků VPR 
 

21 0 0 0 

649 0003 - Jiné ostatní výnosy - ostatní 
 

0 0 0 10 

 PŘÍJMY 1539 850 950 2500 
 

B) VÝDAJE 

 

Přehled poskytnutých příspěvků: 2017 2018 2019 2020 

1) Fond podpory akcí mládeže 
 

501 506 405 369 

2) Podpora mládežnických trenérů KFS+OFS  1255 1182 1183 1191 

3) Podpora problémových mlád.kategorií       100 30 0 0 

4) Podpora náboru rozhodčích 
 

9 5 45 114 

5) VPR  
 

71 35 0 0 

 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY celkem 1936 1758 1633 1674 
 

Provozní náklady 
 501 - 518 – Režijné provozní náklady 

 
32 14 27 0 

VÝDAJE celkem 1968 1772 1660 1674 
 

C) FINANČNÍ TOKY 

 

Přehled cashového toku finančních prostředků: 2017 2018 2019 2020 

Stav k 1.1. 
 

2386 1957 1035 325 

Příjmy 
 

1539 850 950 2500 

Výdaje 
 

-1968 -1772 -1660 -1674 

Zůstatek k 31.12. 
 

1957 1035 325 1151 
 

Pozn.: V letech 2017-2018 byla postupně douvolňována dotace FAČR z loterijních společností 

poskytnutá v letech 2014-2016 na 1-3 roky. 




