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ÚVODNÍ SLOVO
Předseda Správní rady NSM
Správní rada Nadace sportující mládeže (NSM) 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. Tedy institucí
založených na organizovaném členství.
Záměrem NSM je podnítit a podpořit takové aktivity, které směřují i k jiným formám
pohybového vyžití neorganizovaného nebo částečně organizovaného, nebo i komerčního
charakteru typu fitness.
Zvláštní důraz klademe na věkový interval 5-9 let, tedy dětí, které se hledají a rozhodují
se jaký druh sportu je baví, v jaké úrovni se mu budou věnovat (výkonnostní – rekreační).
Proto NSM vytvořila na sebe navazující systém aktivit Pohyb (1P), Sportovní hry
mateřských škol (SHMŠ), Pohybové Předpoklady (2P) a Festival Sportu (FS), jejichž realizaci
svěřuje PaZ s tím, že zároveň podněcuje zapojení mladé generace (především studentů) i
intenzifikaci propojení znalostí teorie plynoucí z akademické sféry a možností ověřených
zkušenostmi z praxe.
PaZ tak může spolu s NSM sehrávat významnou roli při řešení celospolečenského
problémů pohybové negramotnosti a nedostatečnosti projevujících se nejen ve snižování
sportovní úspěšnosti českých reprezentantů, ale i v připravenosti na fyzicky náročnější
povolání. V konečné fázi pak následně na negativních projevech pohybové zdravotní prevence.
Záměry NSM počítají se vzájemným, oboustranně prospěšným propojením iniciačního,
propagačního a prezentačního působení na veřejnost.
Mgr. František Berka
předseda správní rady NSM
Úvodní slovo ředitele
V roce 2019 se podařilo navázat na úspěšné projekty z minulých let - Sportovní hry
mateřských škol a Festival Sportu.
Činnost se rozšířila také o realizaci jednorázových sportovních aktivit pro děti. Zajišťovali
jsme sportovní stanoviště na plzeňském Family Fest, dnu věnovanému rodinám s dětmi. Nadále
jsme pokračovali v prezentaci sportovního stanoviště na akci s názvem Sportmánii.
Stabilizovalo se složení správní i dozorčí rady společnosti, stejně jako každodenní chod
společnosti.
Finanční výsledky společnosti jsou pozitivní. Pro další rozvoj společnosti je však nutno
zajistit trvalý finanční příjem, z kterého by se zabezpečil provoz společnosti.
Petr Vinkelhöfer
ředitel Pohyb a zdraví o.p.s.
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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 došlo i ke
změnám 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 služeb spojených především
s pohybovými a navazujícími aktivitami sportovního charakteru.
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 a vytváří možnosti uplatnění za rámec specificky nastaveného působení
Nadace sportující mládeže.
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ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI PAZ
Osobní vztah, známost ve sportovním prostředí a do jisté míry znalost fungování
sportovního prostředí spolu s organizačními schopnostmi nového ředitele Petra Vinkelhöfera
přinesl pro vedení a rozvoj činnosti PaZ další posun.
I do působení obecně prospěšné společnosti Pohyb a zdraví se promítá ze státní úrovně
zcela jednoznačné oddělování podpory samotného sportu prostřednictvím nově vzniknuvší
Národní sportovní agentury.
Osobnostně rozvojový a preventivní charakter nejrozmanitějších pohybových aktivit
však bude řešen pravděpodobně prostřednictvím několika ministerstev v čele s
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
S tímto směrem vývoje v úrovni státu, který se jistě promítne do nižších řídících složek
společnosti, bude třeba počítat a do budoucna se přizpůsobit.
V zásadě, v obsahovém i finančním základu, zůstává Pohyb a zdraví, o.p.s. nadále
schopnou rozvoje a má potenciál přínosu pro sportovní prostředí.
Správní rada:
František Berka, předseda
Lukáš Lintimer
Jan Janoušek

Dozorčí rada:
František Kumst
Gabriela Kavalířová
Jiří Hynek

Ředitel, statutární zástupce:
•

Petr Vinkelhöfer

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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ČINNOSTI A AKTIVITY POHYB A ZDRAVÍ, O.P.S.
V ROCE 2019
1) SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍMI INSTITUCEMI
Nadace sportující mládeže jako zakladatel PaZ a vlastník know-how systému podpory
pohybových aktivit a sportu dětí a mládeže (Příspěvek ke koncepční podpoře sportu ve
městě Plzni) je stále vstupním, klíčovým partnerem pro působení Pohyb a zdraví, o.p.s..
Provázanost systémového působení je třeba chápat jako oboustranné, koncepčně
zdůvodněné.
Jelikož činnost PaZ je nastavena na realizaci jednotlivých aktivit, které nemají celoroční
kontinuální charakter, využívá k jejich uskutečňování časově omezenou práci především
studentů. Nelze však mluvit o jednorázové, nahodilé činnosti, ale jedná se o zodpovědné,
aktivní plnění úkolů s právní odpovědností studentů nad 18 let věku (výjimečně již od 15 let).
Proto několik let spolupracujeme se školskými institucemi – Západočeskou
univerzitou v Plzni, VOŠ zdravotnickou, managementu a veřejnoprávních studií, Sportovním
gymnáziem Plzeň a přímo s jejich konkrétními zaměstnanci.
Pro přímý, účinný dopad veřejně prospěšných aktivit je nutná lokální spolupráce jak
s krajskými, tak především se samosprávnými orgány. V těchto sférách veřejné správy se
vzájemná spolupráce posunuje a přizpůsobuje občanským potřebám a vývoji sportovního
prostředí v konkrétním území Plzeňského kraje a především statutárního města Plzně.
V republikové úrovni se čím dál více jako nejprogresivnější projevují aktivity na hraně
spolkového a komerčního prostředí. Proto se nadále pro PaZ jako nejperspektivnější jeví
spolupráce se sportovním svazem FISAF a Českou komorou fitness.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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2) FESTIVAL SPORTU
Šestý ročník Festivalu Sportu se uskutečnil 20. června 2019 v
OC Plzeň Plaza a přilehlém parku.
Tradiční akce nabídla možnost na vlastní kůži si vyzkoušet
některou z mnoha desítek sportovních aktivit, získat
informace týkající se zdravého životního stylu nebo se dobře
pobavit díky doprovodnému programu, který zahrnoval i
koncerty nebo taneční vystoupení. O zajištění různorodé nabídky sportovních aktivit jsme se
postarali v úzké spolupráci s plzeňskými sportovními kluby, oddíly a spolky.
Dopolední program patřil především návštěvám školních celků. V rámci školních výletů
na Festival Sportu zavítalo téměř pět tisíc návštěvníků nejen z Plzně, ale z celého Plzeňského
kraje. Odpoledne pak patřilo především rodinám s dětmi.
Akce byla jako obvykle připravena ve spolupráci s Nadací sportující mládeže, která je
vlastníkem tohoto projektu.
Koncept tohoto typu akcí představila již v roce 2004 v rámci projektu Pomáhejme
začínajícím k úspěchům. Ten byl součástí Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu
(EYES 2004).
V roce 2013 Nadace sportující mládeže nabyté zkušenosti oživila, když v Plzni uspořádala
akci Hýbej se – Sportuj – Buď IN!. V dalším roce následoval první ročník Festivalu Sportu
pořádaný přímo v centru města.
Poděkování za podporu Festivalu Sportu patří všem spolupracujícím jednotlivcům i
organizacím. V neposlední řadě pak také partnerům a podporovatelům Festivalu Sportu. Mezi
ně patří OC Plzeň Plaza, Plzeňský kraj, město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 a 3, Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky, Městská policie Plzeň, Drobil stavitelství, Z Technics,
M.A.T. Group, Vodárna Plzeň, Krašovská Aktivity centrum, Kart Arena, Taneční a pohybové
studio Hely, VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, Kačeři,
Pracovnivozidla.cz, Plzeň.cz, Deník, Regionplzen.cz a Sportcentral.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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3) SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL (SHMŠ)
Velký zájem o Sportovní hry mateřských škol přinesl
v roce 2018 rozšíření o kvalifikační kola, která se odehrávala
na čtyřech největších plzeňských obvodech.
Nejinak tomu bylo i v roce 2019, kdy se díky
kvalifikacím mohly do projektu zapojit všechny veřejné
plzeňské MŠ.
Ty, které postoupily z kvalifikací, pak pro finále doplnily MŠ z menších obvodů.
Kvalifikace se uskutečnily v týdnu od 11. do 19. února. Zapojilo se do nich na tisíc
předškoláků z 41 mateřských škol. Výsledkově nejlepší si zajistily účast v květnovém finále.
Finále proběhlo 21. května 2019 na Atletickém stadionu města Plzně. A protože je o
Sportovní hry MŠ zájem i v dalších místech, byla mimo soutěž umožněna účast také dvěma
MŠ z Přeštic. Atmosféru finále si tak vychutnalo více než 500 dětí.
Pořadí SHMŠ 2019:
1. místo: 37. MŠ
2. místo: 56. MŠ
3. místo: 91. MŠ
4. místo: 60. MŠ
5. místo: 63. MŠ
6. místo: 64. MŠ

Sportovní hry mateřských škol jsou součástí komplexní škály aktivit Nadace sportující
mládeže zaměřující se na děti předškolního věku. Realizátorem SHMŠ je Pohyb a zdraví,
o.p.s. v úzké spolupráci s městem Plzeň a NSM.
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Pohyb a zdraví, o.p.s.

4) OSTATNÍ AKCE
Také v roce 2019 se v Plzni uskutečnil další ročník Sportmánie, na kterém Pohyb a
zdraví i tentokrát participovala. Ve spolupráci s Nadací sportující mládeže zde
prezentovala aktivity zaměřující se především na děti předškolního věku. Sportmánie
probíhala od soboty 17. srpna do neděle 25. srpna a PaZ zajišťovala stanoviště v rámci
jednoho z třídenních cyklů.
Podobným způsobem se Paz ve spolupráci s NSM prezentovala také na plzeňském
Family Festu 2019 v sobotu 15. června v Sokolovně Bolevec.

5) PREZENTACE SPOLEČNOSTI
Pohyb a zdraví, o.p.s. zveřejňuje výroční zprávy ve Sbírce listin. Výroční zpráva je
přístupná k nahlédnutí také v kanceláři společnosti na adrese Podmostní 4, Plzeň.
Další základní informace o organizaci včetně výročních zpráv jsou dostupné také na
internetu, konkrétně v samostatné sekci internetových stránek zakladatele Pohyb a zdraví,
o,p.s. kterým je Nadace sportující mládeže.
 Přímý link: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/
Veřejnosti se PaZ prezentuje též při akcích, které realizuje (Festival Sportu, Sportovní hry
mateřských škol) ve spolupráci se svým zakladatelem a dalšími organizacemi jako např. FISAF a
Českou komorou fitness.
8
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FINANČNÍ ZPRÁVA
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019
Hospodaření Pohyb a zdraví v roce 2019 vykázalo kladný výsledek ve výši 50tis. Kč.
Jelikož není finančně zajištěný provoz jako v letech předchozích díky trvalému měsíčnímu
příjmu, bylo důležité při pořádání úspěšných projektů SHMŠ a FS naplnit jejich rozpočet v plné
výši.
To se podařilo získáním finančním prostředků z dotačních titulů, z prostředků od
komerčních subjektů i podporou od NSM. Z pozice ředitele PaZ vnímám tento počin velmi
pozitivně.
U obou projektů je financování velmi náročné, proto je potřeba navýšit rezervní
prostředky, z kterých by projekty byly předfinancovány (dotační tituly jsou vypláceny až po
vyúčtování akce).
U projektu Festival Sportu je nutno zajistit sponzory či donátory z jiných zdrojů.
Financování z dotačních titulů nemusí na tento úspěšný projekt stačit a nelze se spoléhat jen na
dotace.
Do budoucna je nutno stabilizovat měsíční příjem pro financování provozu Pohyb a zdraví
o.p.s.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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ROZVAHA

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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Příloha účetní závěrky 2019

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
Jiří Hynek, nar. 7. 6. 1981
Gabriela Kavalířová, nar. 31. 1. 1975

Správní rada:

předseda:
členové:

František Berka, nar. 25. 12. 1955
Jan Janoušek, nar. 27. 10. 1988
Lukáš Lintimer, nar. 14. 10. 1975

Statutární orgán:

ředitel:

Petr Vinkelhöfer, nar. 14. 2. 1990

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 2019.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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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 2019, 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.
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 nevlastní žádné akcie ani dluhopisy.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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Tržby za služby z hlavní činnosti
Výnosy z finančního majetku
Provozní dotace
Přijaté dary
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

1 076
133
190
0
0
1 399

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Prodané cenné papíry
Náklady celkem

241
493
466
0
30
119
1 349

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

50

tisíc Kč

Výsledek hospodaření za účetní období

Schválil:

Petr Vinkelhöfer – ředitel PaZ

V Plzni 7. března 2020

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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KONTAKTY
Kde nás najdete (kontaktní místo)

Pohyb a zdraví, o.p.s.
Podmostní 4
301 00 Plzeň
e-mail: paz@nsm.cz

Sídlo a fakturační adresa
Pohyb a zdraví, o.p.s.
Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň
IČ: 263 59 090
Pohyb a zdraví, o.p.s.
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