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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 

Předseda Správní rady NSM: 

Správní rada Nadace sportující mládeže vnímá činnost obecně prospěšné společnosti 

Pohyb a zdraví jako navazující na fungování jejího zakladatele (NSM) s doporučením přispívat k 

progresivnímu rozšíření a rozvoji pravidelných pohybových aktivit a sportu především dětí a 

mládeže za hranici tradičního pojetí spolkové činnosti.  

Vstupní záměr NSM je podpořen zařazením koncepčního nastavení Sportovních her 

mateřských škol a Festivalu Sportu do dlouhodobého Příspěvku NSM ke koncepční podpoře 

sportu ve městě Plzni. 

Vzhledem k podstatně širším možnostem poslání PaZ je tím vytvořen předpoklad 

bohatšího rozvoje její činnosti v souvislosti s novými trendy v oblasti pohybových aktivit, včetně 

preventivního charakteru, a sportu. 

Záměry NSM počítají se vzájemným, oboustranně prospěšným propojením iniciačního,  

propagačního a  prezentačního působení na veřejnost. 

 

 

 

 

Mgr. František Berka, předseda správní rady NSM 

 

Ředitel PaZ: 

 

V roce 2017 se podařilo pokračovat v obou hlavních projektech, kterými jsou Sportovní 

hry MŠ a Festival Sportu. Sportovní hry MŠ (SHMŠ) byly natolik úspěšné, že město Plzeň 

navýšilo výrazně podporu na rok 2018 a přidalo akci i do výhledů na další roky. Další 

jednorázová akce měla charakter doprovodného programu na Mistrovství Evropy ve fotbalu do 

17 let. 

Podařilo se stabilizovat obsazení správní rady i kontrolních orgánu společnosti a chod 

tak nebyl narušen nutnými změnami. 

Finanční výsledky společnosti jsou uspokojivé. Bohužel zainvestování rezervních 

prostředků u společnosti Investment and Trading Capital LTD bylo předčasně ukončeno, což 

pravděpodobně významně ovlivní provozní fungování Pohyb a zdraví, o.p.s. Existuje však 

smluvně potvrzená soudní vymahatelnost pohledávky. 

Z pracovních i rodinných důvodů odstoupím v lednu 2018 z funkce ředitele a proto přeji 

společnosti i novému řediteli hodně úspěchů v dalších létech. 
 
 
 
 

 
Ing. Přemysl Švarc, ředitel PaZ 
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PREAMBULE 

 
 

Činnost obecně prospěšné společnosti byla oficiálně zahájena 17. 9. 2003 usnesením o 

zápisu v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, 

v oddíle O, ve vložce č. 65. 

Původní název Mládež a sport (MaS) odpovídal vazbě na způsob fungování 

zakladatele - Nadace sportující mládeže spojené s možnostmi zákona o nadacích a nadačních 

fondech 227/1997 Sb. ve znění jeho změn a doplnění, vztahu k zákonu o obecně prospěšných 

společnostech 248/1995 Sb. ve znění jeho změn a doplnění. 

V roce 2010 byla přijata změna zákona o nadacích a nadačních fondech, ale i o 

obecně prospěšných společnostech. Obě přijaté změny ve vzájemné vazbě fungování nadace 

– obecně prospěšná společnost ovlivnily možnosti působení obou organizací a tím i úpravy 

formálních dokumentů. 

V roce 2011 byl po odsouhlasení zakladatelem (NSM) změněn název obecně prospěšné 

společnosti na Pohyb a zdraví, o.p.s. (PaZ) a upravena zakládací listina rozšiřující veřejně 

prospěšné cíle až do oblasti zdravého životního stylu a veřejných kulturních služeb spojených 

především s pohybovými a sportovními aktivitami.  

V současné době se rozsah činnosti odvíjí od druhu veřejně prospěšných služeb 

uváděných v zápisu z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem 

v Plzni, oddíl O, vložka 65, který byl přijat usnesením ze dne 20. června 2011. 

Nadále zůstává v platnosti, že Pohyb a zdraví, o.p.s. svou činností především navazuje 

a doplňuje působení Nadace sportující mládeže (zakladatele PaZ) s možností celostátního 

rozsahu, především však v soustředěné pozornosti na velká (krajská) města, přičemž 

vzhledem ke svému sídlu zůstává Plzeň epicentrem činnosti. 

Šíře možností rozvoje činnosti daná statutem je však mnohem větší než v současnosti 

realizované aktivity. 
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ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI PAZ 

 
 

V roce 2017 společnost nemusela řešit další změny ve svých orgánech, což přispělo 

stabilitě a možnosti koncentrovat se na rozvoj.  

Ředitel společnosti postupně přebral agendu spojenou s řízením PaZ. Ke konci roku 

ale potvrdil, že nemůže svoji funkci z pracovních důvodů zastávat a je nucen agendu 

v počátku roku 2018 předat svému nástupci. 

V základu obsahovém i finančním zůstává Pohyb a zdraví, o.p.s. nadále schopna 

rozvoje a má potenciál uplatnění ve sportovním prostředí. 

Působení konkurenčních subjektů, i komerčního charakteru, je však znatelné a bude 

třeba hledat nové příležitosti k upevnění svého postavení.     

Ziskovost akcí sice díky značnému investování z dotací není vždy možná, ale 

hospodaření společnosti se stále pohybuje v černých číslech. 

 

Správní rada:       Dozorčí rada: 

František Berka, předseda     František Kumst 

Lukáš Lintimer       Libuše Tafatová 

Jan Janoušek       Gabriela Kavalířová 
 

Ředitel, statutární zástupce: Přemysl Švarc 

  



 

 

ČINNOSTI A
 

 

 

1) SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍ

 

Jelikož činnost PaZ je na

kontinuální charakter, využívá k 

studentů. Nelze však mluvit o 

aktivní plnění úkolů s právní odpov

Proto několik let spo

univerzitou v Plzni, VOŠ zdravo

gymnáziem Plzeň a přímo s jejich

Na druhé straně se dos

s FISAF a Českou komorou fit

prostředí v ČR jak v oblasti spolkové, tak i v

Jako významnější se jeví

možnost získání podpory ze

jednostranným zaměřením stát

S novelou Zákona o podpoře sportu se jeví jako potenciální možnost podpory 

prostřednictvím projektů mířících do oblasti pohybové prevence či aktivního 

 

 

 

 

 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 

A AKTIVITY POHYB A ZDRAVÍ, O.P

V ROCE 2017 

ÍMI INSTITUCEMI 

astavena na realizaci jednotlivých aktivit, kter

vá k jejich uskutečňování časově omezenou p

o jednorázové, nahodilé činnosti, ale jedná

odpovědností studentů nad 18 let věku (výjimečně již od 15 

spolupracujeme se školskými institucemi 

votnickou, managementu a veřejnoprávních

ch konkrétními zaměstnanci.  

dosud ne zcela naplňují vstupní představy propo

itness. To však ve své obecnosti odpovídá 

oblasti spolkové, tak i v podpoře komerčních aktivit.  

ví posun ve spolupráci se samosprávnými ins

e státních zdrojů zůstává nadále nena

tu na podporu spolků s vykazovanou členskou

novelou Zákona o podpoře sportu se jeví jako potenciální možnost podpory 

prostřednictvím projektů mířících do oblasti pohybové prevence či aktivního 

5 

P.S. 

eré nemají celoroční 

nou práci především 

dná se o zodpovědné, 

ku (výjimečně již od 15 let). 

 – Západočeskou 

h studií, Sportovním 

opojení našich aktivit 

 tápání sportovního 

nstitucemi. Bohužel, 

aplněna především 

u základnou.  

novelou Zákona o podpoře sportu se jeví jako potenciální možnost podpory 

prostřednictvím projektů mířících do oblasti pohybové prevence či aktivního životního stylu. 

 



6 Pohyb a zdraví, o.p.s. 

 

 

2) VÝSTAVA SPORT 

 Výstava Sport je tradiční doprovodnou 

akcí vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích 

žactva a dorostu. S výjimkou roku 2015, kdy 

byl mázhauz plzeňské radnice vyblokován 

programem souvisejícím s Evropským hlavním 

městem kultury 2015, se výstava koná právě 

ve vstupních prostorách radnice. 

 Mázhauz radnice plzeňským 

sportovním nadějím patřil od 10. do 31. 3. 

2017.  Převážná část výstavy byla věnována 

profilům mladých plzeňských sportovců a sportovních kolektivů nominovaných v anketě 

Sportovec Plzně. Tedy nikoliv jen nejužší špičce oceněných, ale všem nominovaným. I mezi nimi 

totiž nalezneme nespočet těch, kteří si za svoje úsilí a dosažené výsledky zaslouží náležité 

pozornosti. Výstava probíhala i v den samotného vyhlášení ankety a všichni ocenění sportovci i 

hosté si tak výstavu mohli prohlédnout.   

 Výstavu připravila Nadace sportující mládeže, Pohyb a zdraví, o.p.s. byla jedním 

z kooperujících subjektů. 

 

3) PROJEKT POHYB 1P 

Projekt Pohyb 1P vytvořila a realizuje 

Nadace sportující mládeže. Pohyb a zdraví, 

o.p.s. je významným spolupracujícím 

subjektem. 

Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění 

pohybových dovedností dětí předškolního 

věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a 

sport. Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a 

poutavou formou, testy jsou uzpůsobené 

předpokládané úrovni pohybového rozvoje.  

Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám. Na závěr 

akce je čekají setkání a besedy s vynikajícími současnými sportovci i legendami českého sportu 

včetně olympijských medailistů. Děti si mohou prohlédnout medaile, poháry i další cenné 

sportovní artefakty a sportovci se je svým příkladem snaží motivovat k zájmu o pohyb. 

Společnost Pohyb a zdraví, o.p.s. se na realizaci projektu podílela od jeho vzniku. V roce 

2017 především v osobě ředitele PaZ Přemysla Švarce, který je zároveň olympionikem a 

bývalým českým reprezentantem v triatlonu. Spolu s Janem Kůrkou, Vladimírem Bednářem 

nebo Vladimírem Habrem tak byl jedním z úspěšných sportovců, kteří za dětmi do školek 

chodili v rámci besed při projektu Pohyb 1P. 

Proč Nadace sportující mládeže k rozběhu tohoto projektu přistoupila? Důvodem je, že 
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současná dětská generace stále více trpí nedostatkem pohybu.  Děti tráví dlouhé hodiny sezením 

v lavicích, následně doma zapnou tablet nebo počítač a pokračují v převážně pasivním, sedavém 

trávení volného času. Roste podíl dětí s nadváhou a obezitou. A právě to se také snaží změnit 

projekt Pohyb 1P, zaměřený na děti předškolního věku. 

Po vyhodnocení pohybových zjištění rodiče ještě tentýž den získávají výsledky obsahující 

mnoho užitečných informací včetně přehledu o pohybových dovednostech svých dětí. Díky tomu 

se mateřské školy i rodiče mohou snažit ovlivnit nevhodné návyky dětí ještě před vstupem na 

základní školu. Proto nechybí ani doporučení týkající se zdravého stravování nebo nabídka 

pravidelných sportovních aktivit v místě bydliště. 

V roce 2017 se do projektu Pohyb 1P zapojilo více než 40 školek v Plzni a Plzeňském kraji 

(Tachov, Rokycany, Mirošov).  

Projekt Pohyb 1P je součástí komplexního Příspěvku NSM ke koncepční podpoře 

sportu ve městě Plzni. Navazují na něj Sportovní hry mateřských škol, které s ním tvoří 

logicky provázaný celek. 

 

4) FESTIVAL SPORTU 

Čtvrtý ročník Festivalu Sportu se 

konal tradičně ve spolupráci s Nadací 

sportující mládeže v OC Plzeň Plaza i 

přilehlém amfiteátru ve středu 21. června 

2017.  

Díky koncepčnosti akce a 

pozitivním odezvám z předchozích 

ročníků se podařilo naplnit myšlenku 

spolupráce se základními i mateřskými 

školami těsně před letními prázdninami a 

dobou dovolených. Festival Sportu 2017 tak v dopoledním programu přivítal přes 3 000 dětí v 

rámci školních výletů, což jej činí jednou z největších cílených sportovních akcí s propagací 

zdravého životního stylu a zaměřením na všeobecnou sportovní připravenost dětí a mládeže.   

Celková návštěvnost byla přes 5 500 účastníků, kteří si mohli vyzkoušet na 50 

sportovních aktivit. Průběh akce byl podpořen mnoha workshopy, tanečními i kulturními 

vystoupeními.  

Součástí doprovodného programu byl opět velký běžecký závod, který pořádal spolek 

Rozběháme Česko. Samotného závodu se zúčastnilo přes 500 dětí i dospělých.  

Poděkování za podporu Festivalu Sportu si zaslouží regionální firmy, Nadace ČEZ  a za 

dotace Plzeňský kraj a města Plzně. 
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5) SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL (SHMŠ) 

 

Sportovní hry mateřských škol se konaly dne 16. května 2017 

na Atletickém stadionu města Plzně a zúčastnilo se jich 25 

mateřských škol. Vzhledem k pořadatelské kapacitě bylo nutné 

odmítnout 6 přihlášených mateřských škol, a to dle vyhlášených 

kritérií.  

Závodu se zúčastnilo na 500 dětí, které soutěžily ve 4 

individuálních atletických disciplínách. Týmovou soutěží je běžecká 

štafeta na 4x6m. Dobrovolnou aktivitu tvoří vytrvalostní běh na 400m, kde se soutěží o titul 

Předškolák města Plzně.  

SHMŠ jsou nadstavbou Pohybu 1P, mají za cíl v dětech vyvolat pocit soutěživosti, ale 

stále s důrazem na kolektivní myšlení. Za každou MŠ soutěží 3 dívky a 3 hoši a doprovodem 

může být až 15 dalších dětí z dané MŠ.  

Akce je pořádána ve spolupráci s Nadací sportující mládeže a Pedagogickou fakultou při 

ZČU.  

Vítězem se stala 27. mateřská škola a titul Předškoláka města Plzně v běhu na 400m 

získala Lucie Landmanová z 25. MŠ časem 1:32,6. 

Pro sport dětí  podnětné dopoledne bylo realizováno díky finanční podpoře města Plzně 

a sponzorskému příspěvku firmy Decathlon a Jipast a.s. Dopravcem byla společnost DaTa 

Expres a.s. 

Sportovní hry MŠ měly velmi kladný ohlas u ředitelek zúčastněných škol i u 

představitelů města Plzně. Proto je již jisté, že se od roku 2018 rozšíří na kvalifikační část v 

jednotlivých obvodech a finále pro nejlepších 25 MŠ. 
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6) OSTATNÍ AKCE 

Pohyb a zdraví o.p.s. se podílela i na tvorbě doprovodného programu k Mistrovství 

Evropy ve fotbale do 17 let. S názvem Fotbalový festival sportu se konal po celé trvání 

ME. Pohyb a zdraví, o.p.s. zajistila zkušební atletické stanoviště pro skok do výšky, hod 

oštěpem a hod granátem s instruktáží pro návštěvníky prostřednictvím trenérů AK 

Škoda Plzeň. 

 

7) PREZENTACE SPOLEČNOSTI 

 

Pohyb a zdraví, o.p.s. zveřejňuje svoje výroční zprávy a další základní informace o 

organizaci v samostatné sekci internetových stránek svého zakladatele, kterým je Nadace 

sportující mládež. 

Link: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/.

Společnost se prezentovala širší veřejnosti při Fotbalovém festivalu sportu, který byl 

doprovodnou akcí  ME do 17 let.  

K vlastní prezentaci PaZ využila také akcí Nadace sportující mládeže, u kterých byla 

pověřena jejich realizací (Festival Sportu, Sportovní hry mateřských škol) nebo při akcích, na 

nichž s NSM spolupracovala (Pohyb 1P).  
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 

 

Společnosti se podařilo i přes negativní vývoj v zainvestování rezervních prostředků skončit 

v nepatrném zisku 3 853 Kč a naplnit tak úkol Správní rady o navyšování hodnoty společnosti. 

Předčasné ukončení smlouvy o zainvestování rezervních prostředků ve výši 315 000 Kč z října roku 

2017 zapříčinilo výpadek plánovaných úroků ve výši 47 250 Kč.  

K 31. 12. 2017 nepřišly úroky za poslední 4 měsíce ani jistina na účet společnosti, ale díky 

uznání dluhu společností Limited Trading Capital ltd. je zde odůvodněný předpoklad obdržení 

finančních prostředků do 30. dubna 2018. Z důvodu ukončení smlouvy v předčasném termínu byl 

provoz společnosti v roce 2017 ztrátový ve výši 22 627 Kč. 

Už ve výhledu se počítalo, že projekt Sportovní hry MŠ bude ztrátový, což se nakonec ve 

výši 70 497 Kč potvrdilo. Jednalo se však o investici společnosti do zviditelnění a také o investici do 

budoucího rozvoje akce. O úspěšnosti projektu Sportovní hry MŠ svědčí například i fakt, že pro rok 

2018 je podpora od města Plzně navýšena na 800 000 Kč oproti 230 000 Kč v roce 2017. 

Festival Sportu byl i v roce 2017 finančně nejnáročnější akcí s náklady 463 917 Kč.  Je proto 

žádoucí, aby byl organizační tým pod přímou kontrolou ředitele společnosti. Zisk akce ve výši  

91 478 Kč byl rozdělen na pokrytí ztráty na provoz společnosti a na pokrytí ztráty za projekt 

Sportovní hry MŠ. 

Realizace části doplňkového sportovního programu k Mistrovství Evropy do 17 let byla 

zisková ve výši 5 500 Kč, což odpovídá cca 14% marži z rozpočtu akce.  
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ROZVAHA: 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY: 
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Příloha k účetní závěrce 2017 

1) Popis účetní jednotky 

Název a sídlo firmy: Pohyb a zdraví, o.p.s. 
   Štruncovy sady 2741/3 
   301 00  Plzeň 
   IČ: 263 59 090 
 
Forma podnikání: obecně prospěšná společnost 
 
Předmět činnosti: podpora, zprostředkování a poskytování  

 služeb v oblasti sportu 
 veřejně kulturních služeb 

 
Základní kapitál: 391 tis. Kč  
 
Zakladatel:  Nadace sportující mládeže 
 
Dozorčí rada:  František Kumst, nar. 4. 7. 1983 
   Libuše Tafatová, nar. 1. 10. 1960 
   Gabriela Kavalířová, nar. 31. 1. 1975 
 
Správní rada:  předseda: Mgr. František Berka, nar. 25. 12. 1955 
   členové: Jan Janoušek, nar. 27. 10. 1988 
     Mgr. Lukáš Lintimer, nar. 14. 10. 1975 
 
Statutární orgán: ředitel:  Kateřina Štychová, nar. 22. 12. 1995 
 
Datum vzniku:  22. července 2003 
 
 

2) Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění 
platném pro rok 2017.  

 
3) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

 
V průběhu účetního období nebyly měněny způsoby oceňování, ani nebyly měněny postupy účtování. 
Přepočet údajů z cizí měny na českou měnu nebyl použit. 
  
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2017, jsou následující:  

a) Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý majetek je 
tvořen nakoupenými podílovými listy. 

b) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění případných pochybných pohledávek se snižuje 
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 



14Pohyb a zdraví, o.p.s. 

 

 

c) Vlastní jmění 

Vlastní jmění společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. 
 
d) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

e) Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

f) Daň z příjmu 

Daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o 
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných 
položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). 

4) Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát. 
 
Společnost zaměstnává pouze na dohody o provedení práce.  
 
Společnost nemá neuhrazené závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a 
zdravotním pojišťovnám. 
 
Společnost nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. 
 
Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva, ani závazky, které by nebyly vyúčtované a 
uvedené v rozvaze. 
 
Společnost nemá žádné akcie ani dluhopisy. 
 
 
Tržby za služby z hlavní činnosti 500 tisíc Kč 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 151 tisíc Kč 
Provozní dotace 201 tisíc Kč 
Přijaté dary 135 tisíc Kč 
Ostatní výnosy 0 tisíc Kč 

Výnosy celkem 987 tisíc Kč 
 
Spotřeba materiálu a energie 113 tisíc Kč 
Služby 584 tisíc Kč 
Osobní náklady 246 tisíc Kč 
Daně a poplatky 0 tisíc Kč 
Ostatní náklady 40 tisíc Kč 
Náklady celkem 983 tisíc Kč 
 
Výsledek hospodaření za účetní období 4 tisíc Kč 
 
Schválila:    Kateřina Štychová 

V Plzni 24. března 2018 
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KONTAKTY 
 

 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

e-mail: paz@nsm.cz 

Internet: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/ 
 

 

Jak nás najdete 
 

 
 
 
 

 
Sídlo a fakturační adresa 

 

 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 

Štruncovy sady 3 

301 00 Plzeň 

IČ: 263 59 090 


