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ÚVODNÍ SLOVO
Předseda Správní rady NSM
Správní rada Nadace sportující mládeže (NSM) stále vnímá činnost obecně prospěšné
společnosti Pohyb a zdraví jako navazující na fungování jejího zakladatele (NSM) s doporučením
aktivně přispívat k progresivnímu rozšíření a rozvoji pravidelných pohybových aktivit a sportu
především dětí a mládeže v širokém rámci sportovního prostředí 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, částečně organizovaného, nebo i komerčního charakteru
typu fitness.
Zvláštní důraz klademe na věkový interval 5-9 let, tedy dětí, které se hledají a rozhodují
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 realizace
svěřuje PaZ s tím, že zároveň podněcuje zapojení mladé generace (především studentů) i
propojení znalostí teorie plynoucí z akademické sféry a možnosti se zkušenostmi praxe.
PaZ tak může spolu s NSM sehrávat významnou roli při řešení celospolečenských
problémů pohybové negramotnosti a nedostatečnosti projevující se nejen ve snižování
sportovní úspěšnosti českých reprezentantů, ale i v připravenosti na fyzicky náročnější
povolání.
NSM nadále počítá se vzájemným, oboustranně prospěšným propojením iniciačního,
propagačního a prezentačního působení na veřejnost.
Celkové negativní dopady kovidové pandemie na pohybové a sportovní aktivity zvláště
dětí a mládeže v roce 2020 ukazují na nutnost vzájemně provázané reakce nejen v roce 2021,
ale pravděpodobně i v létech dalších.
Mgr. František Berka
předseda správní rady NSM(zřizovatel Pohyb a zdraví, o.p.s. - PaZ)
Úvodní slovo ředitele
Možnost působení PaZ I rozvoj její činnosti zásadním způsobem ovlivnil průběh a
dopady kovidové pandemie jak v první, tak v druhé polovině roku 2020.
Pokračující problémy zdravotní I ekonomické kolem pandemie koncem kalendářního
roku vytvářejí značné nejistoty k působení PaZ v roce 2021.
Zcela nepředvídatelný průběh celého roku 2020 se promítnul I do finančních výsledků
hospodaření společnosti, které lze v zásadě označit za udržovací.
Petr Vinkelhöfer
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 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
Rok 2020 prokázal, jak významným způsobem může být působení i způsob fungování PaZ
ovlivněn vnějšími okolnostmi.
Celostátní opatření především v oblasti školství se do působení projevilo přímo v časovém
rozsahu obou pololetí – neumožnila dokončit Sportovní hry mateřských škol, zamezila
uspořádání Festivalu Sportu a zásadním způsobem omezila uspořádání a podíl na dalších
uvažovaných akcích.
Globální změny v celkovém fungování sociálně ekonomického systému státu byly hlavní
příčinou proč s koncem kalendářního roku ukončil svoje působení ředitel organizace, Petr
Vinkelhöfer. K němu směřuje poděkování za vstřícnost a trpělivost při výběru kandidáta na tento
klíčový post pro další rozvoj PaZ.
Výhledově tak v obsahovém i finančním základu zůstává Pohyb a zdraví, o.p.s. nadále
schopnou rozvoje a má potenciál přínosu pro sportovní prostředí.
Vše však bude především záležet na celkových zdravotních, hospodářských i sociálních
dopadech kovidové pandemie.

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.
O.
V ROCE 2020
1) SPOLUPRÁCE S NSM A DA
DALŠÍMI INSTITUCEMI
Nadace sportující mládeže jako zakladatel PaZ a vlastník know
know-how
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 naastavena na realizaci jednotlivých aktivit, kter
eré nemají celoroční
kontinuální charakter, využívá
vá k jejich uskutečňování časově omezenou
nou práci
p
především
studentů. Nelze však mluvit o jednorázové, nahodilé činnosti, ale jedná
dná se o zodpovědné,
aktivní plnění úkolů s právní odpov
odpovědností studentů nad 18 let věku
ku (výjimečně již od 15 let).
Proto několik let spo
spolupracujeme se školskými institucemi – Západočeskou
univerzitou v Plzni, VOŠ zdravo
votnickou, managementu a veřejnoprávních
h studií, Sportovním
gymnáziem Plzeň a přímo s jejich
ch konkrétními zaměstnanci.
Pro přímý, účinný dopad veřejně prospěšných aktivit je nutná lokální spolupráce s 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
nejperspektivnějš jeví
spolupráce se sportovním svazem FISAF a Českou komorou fitness.
V zásadě se oproti výše uvedenému, tedy oproti roku 2019, nic nezměnilo. Až na globální
dopad kovidové pandemie, který se dotýká všech spolupracujících organizací. Negativně, a jen
s drobnými
robnými odchylkami, což se projevilo v omezeném zapojení do omezené činnosti PaZ v roce
2020.
I v dalších létech s dlouhodobě nastavenou spoluprací počítáme. V jaké to bude formě a
obsahu však v současné době nelze odhadnout.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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2) FESTIVAL SPORTU
Festival Sportu – to je den
en plný pohybu, sportu a dobré
zábavy. Přímo v centru města si každý může přijít vyzkoušet
některou z desítek sportovních aktivit, dozvědět se zajímavé
informace a tipy ke zdravému životnímu stylu a přitom se dobře
bavit i díky bohatému doprovodnému kulturně
kulturně-hudebnímu
programu.
Festival Sportu nejen bav
baví, ale zároveň motivuje k
pravidelnému pohybu. Dává příležitost seznámit se a vyzkoušet si
tradiční i trendové sporty. Dětem může napovědět, jaký sport by
pro ně mohl být ten pravý.. Nechybí exhibice, možnost přímo
oslovit známé sportovce nebo získat cenný suven
suvenýr
ýr v podobě jejich podpisu při
autogramiádách.
Festival Sportu se zároveň snaží podporovat místní sportovní subjekty možností
neplacené prezentace jejich činnosti a jejich propagací v rámci celého projektu.
Již sedmý ročník Festivalu Sportu se měl uskutečn
uskutečnit 24. 6. 2020 v OC Plzeň Plaza a
přilehlém parku.
Přípravy akce začaly jako obvykle již na podzim 2019
2019. Bohužel
ohužel situace způsobená
protiepidemiologickými opatřeními přijatými státními orgány nás přinutila v průběhu března
přípravy pozastavit. Následně jsme pak byli nuceni s ohledem na stále platná nařízení sedmý
ročník Festivalu Sportu zrušit.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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3) SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL (SHMŠ)
Sportovní hry mateřských škol je dalším projektem Nadace
sportující mládeže, jehož realizaci zajišťuje Pohyb a zdraví,
o.p.s. ve spolupráci s městem Plzeň. Dětem umožňují
poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu
patří.
Do kvalifikačních kol, která proběhla ve všedních dnech od
3. do 11. února 2020 se zapojily mateřské školy ze všech „velkých“ plzeňských obvodů.
Jistou komplikací, která se nakonec ukázala být jen drobnou předzvěstí věcí příštích,
byla probíhající chřipková epidemie, kvůli které některé MŠ dorazily s menším počtem dětí,
jedna MŠ musela dokonce svoji účast úplně zrušit.
Z kvalifikací mělo do finále SHMŠ plánovaného na 12. květen postoupit na dvě desítky
MŠ, které měly doplnit MŠ ze čtyř menších obvodů.
Další průběh 5. ročníku SHMŠ už bohužel ovlivnila pandemie koronaviru a s tím
související opatření. Finále na Atletickém stadionu města Plzně se nemohlo uskutečnit. Ve
chvíli, kdy to epidemiologická situace dovolovala, jsme MŠ z menších obvodů nabídli možnost
uskutečnění akce ve venkovních prostorách mateřské školy. Samozřejmě za dodržení těch
nejpřísnějších hygienických a bezpečnostních pravidel. Tuto možnost využila jen MŠ Křimice.
Ze všech získaných výsledků pak proběhlo vyhodnocení. Každé dítě startující v kvalifikaci
si odneslo švihadlo a další drobné dárky. Švihadla byla následně distribuována i do těch MŠ,
které se SHMŠ z důvodu koronavirových opatření již nemohly zúčastnit. Žádné dítě tak o svoji
cvičební pomůcku nepřišlo. Stejně tak byly do příslušných MŠ rozvezeny hodnotné ceny za
umístění v celkovém pořadí.
Pořadí deseti nejlepších MŠ 2020:
1. Sedmička, 7. Mateřská škola Plzeň
2. 64. MŠ Plzeň
3. Cvrčci, 5. MŠ Plzeň
4. 63. MŠ Plzeň
5. 54. MŠ Plzeň
6. Lochneska, 78. MŠ Plzeň
7. Sluníčka, 91. MŠ Plzeň
8. Sovičky, 7. ZŠ a MŠ Plzeň
9. Kosíci, 87. MŠ Plzeň
10. Veverky, 23. MŠ Plzeň

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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4) OSTATNÍ AKCE
Letní období přineslo částečné rozvolnění koronavirových opatření a v sprnu se tak
mohl uskutečnit další ročník Sportmánie Plzeň. Na této akci Pohyb a zdraví stejně jako
v předcházejících letech nechyběla a ve spolupráci s Nadací sportující mládeže
prezentovala aktivity zaměřující se na děti předškolního věku. Sportmánie probíhala od
15. do 23. srpna a projekt Pohyb 1P byl prezentován včetně navazujících aktivit na
našem stanovišti v rámci jednoho z třídenních cyklů.
Podobným způsobem tentokrát nebylo možné sportovní aktivity pro děti
prezentovat na většině dalších akcí, které byly z důvodu pandemie většinou zrušeny.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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5) PREZENTACE SPOLEČNOSTI
Pohyb a zdraví, o.p.s. naplňuje svoji povinnost a zveřejňuje výroční zprávy ve Sbírce
listin. Výroční zpráva je na vyžádání přístupná k nahlédnutí také v kanceláři společnosti na
adrese Podmostní 4, Plzeň.
Další základní informace o organizaci včetně výročních zpráv jsou dostupné
v samostatné sekci internetových stránek Nadace sportující mládeže (zakladatele Pohyb a
zdraví, o,p.s. ).
 Přímý odkaz: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/
Veřejnosti se PaZ prezentuje také při akcích, na kterých participuje (Festival Sportu,
Sportovní hry mateřských škol), ve spolupráci se svým zakladatelem a dalšími organizacemi jako
např. FISAF a Českou komorou fitness.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
Hospodaření Pohyb a zdraví v roce 2020 vykázalo ztrátu ve výši necelých 24 tis. Kč.
Vzhledem k celkovému vývoji roku 2020 došlo k postupnému snižování nákladů na činnost
organizace až na minimální hodnoty, které zajišťují její fungování a jež nelze snížit.
PaZ disponuje rezervními prostředky, které na přechodnou dobu umožní její fungování
v redukovaném režimu nejasného vývoje způsobeného především dopady kovidové pandemie.
Výnosy z rezervních prostředků však s vysokou pravděpodobností nepokryjí potřeby nezbytných
nákladů na činnost společnosti. Aktiva PaZ se proto mohou mírně snižovat.
Přes dopady negativ vnějšího prostředí lze nadále Pohyb a zdraví, o.p.s. označit za
společnost schopnou naplňování jejího poslání a rozvoje činnosti ve prospěch pohybových a
sportovních aktivit podporujících zdraví a rozvoj sportu především na území města Plzně.

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 2020
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:

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

Statutární orgán:

ředitel:

Martin Kozel, nar. 22. 9. 1996

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 2020.

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 2020, jsou následující:
a) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý majetek je

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

Tržby za služby z hlavní činnosti
Výnosy z finančního majetku
Provozní dotace
Přijaté dary
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

691
6
0
0
0
697

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

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady

231
138
341

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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Daně a poplatky
Ostatní náklady
Prodané cenné papíry
Náklady celkem

0
11
0
721

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

Výsledek hospodaření za účetní období

-24

tisíc Kč

Schválil:

Martin Kozel

V Plzni 20. března 2021

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

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

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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