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ÚVODNÍ SLOVO 
 

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 

vyžití školních tělovýchovných aktivit neorganizovaného, částečně organizovaného sportu, 

nebo i pohybových aktivit 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 a 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), nově Předškoláci 

v pohybu, jejichž realizaci částečně svěřuje PaZ s tím, že zároveň podněcuje zapojení mladé 

generace (především studentů) i propojení znalostí teorie plynoucí z akademické sféry a 

možnost využití zkušeností 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 PaZ, člen správní rady NSM 

 

Rok 2021 byl po mne prvním rokem, kdy jsem se ujal funkce ředitele Pohyb a zdraví a zároveň 

druhým rokem, který výrazně poznamenala koronavirová pandemie. Ne všechny plánované 

projekty bylo možné uskutečnit. Přesto je pozitivní, že bylo možné v uzpůsobené podobě 

zorganizovat nejvetší akci pro děti předškolního věku v Plzni - Sportovní hry matřeských škol. 

Pohybové aktivity pro děti jsme představili také v rámci stanoviště na Sportmanii Plzeň. 

 

I přes současnou komplikovanou situaci Pohyb a zdraví nadále funguje a slouží svému účelu. 

Věřím, že tomu s ohledem na důležitost podpory sportu a pohybových aktivit u dětí a mládeže 

bude i nadále.   

 

Martin Kozel, 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 
 
 

        Rok 2021 prokázal, jak významným způsobem může být působení i způsob fungování PaZ 

ovlivněn vnějšími okolnostmi. 

        Celostátní opatření především v oblasti školství se v činnosti projevilo v časovém rozsahu 

obou pololetí – přizpůsobení formátu Sportovních her mateřských škol, zamezení uspořádání 

Festivalu Sportu. PaZ mohla prezentovat pouze společné aktivity s NSM na akci Sportmanie 

Plzeň. 

                Výhledově v obsahovém i finančním základu však zůstává Pohyb a zdraví, o.p.s. nadále 

schopnou rozvoje a má potenciál přínosu pro sportovní prostředí. 

        Vše tak bude záležet především na celkových zdravotních, hospodářských i sociálních 

dopadech kovidové pandemie, případně na dalších vnějších okolnostech.    

 

Správní rada:       Dozorčí rada: 

František Berka, předseda     František Kumst 

Lukáš Lintimer       Gabriela Kavalířová 

Jan Janoušek       Jiří Hynek 

         
 

 

Ředitel, statutární zástupce:  

 Martin Kozel 

  



 

 

ČINNOSTI A 
 

 

 

1) SPOLUPRÁCE S NSM A DA

 

Nadace sportující mládeže jako zakladatel PaZ a vlastník know

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.

Provázanost systémového působení je třeba chápat jako oboustranné, koncepčně 

zdůvodněné. 

Jelikož činnost PaZ je postavena

kontinuální charakter, využívá k 

studentů. Nelze však mluvit o 

aktivní plnění úkolů s právní odpov

Proto řadu let spoluprac

Plzni, VOŠ zdravotnickou, man

Plzeň a přímo s jejich konkré

škol. 

Pro přímý, účinný dopad veřejně prospěšných aktivit je nutná lokální spolupráce s

s krajskými, tak především se samosprávnými orgány. V

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 perspektivn

se sportovním svazem FISAF a Českou komorou fitness. 

V zásadě se oproti výše uvedenému, tedy oproti roku 20

Až na globální dopad kovidové pandemie, který se dotýká všech spolupracujících organizací. 

Negativně budou pravděpodobně působit ekonomické a sociální dopady celkového 

společenského vývoje v ČR. 

I v dalších létech s dlouhodobě nastavenou spoluprací počítáme. V

obsahu však v současné době nelze odhadnout.

Pohyb a zdraví, o.p.s. 

 AKTIVITY POHYB A ZDRAVÍ, O.

V ROCE 2021 

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.

Provázanost systémového působení je třeba chápat jako oboustranné, koncepčně 

postavena na realizaci jednotlivých aktivit, kter

vá k jejich uskutečňování časově omezenou 

o jednorázové či nahodilé činnosti, ale jedná

odpovědností studentů nad 18 let věku (výjimečně již od 15 let).

racujeme se školskými institucemi – Západoče

nagementu a veřejnoprávních studií, Spor

rétními zaměstnanci. Využíváme i  podněty z

Pro přímý, účinný dopad veřejně prospěšných aktivit je nutná lokální spolupráce s

krajskými, tak především se samosprávnými orgány. V těchto sférách veřejné správy se 

vzájemná spolupráce posunuje a přizpůsobuje občanským potřebám a vývoji sportovního

konkrétním území Plzeňského kraje a především statutárního města Plzně. 

republikové úrovni se čím dál více jako nejprogresivnější projevují aktivity na hraně 

spolkového a komerčního prostředí. Proto se nadále pro PaZ jako perspektivn

se sportovním svazem FISAF a Českou komorou fitness.  

zásadě se oproti výše uvedenému, tedy oproti roku 2020, nic podstatného 

Až na globální dopad kovidové pandemie, který se dotýká všech spolupracujících organizací. 

budou pravděpodobně působit ekonomické a sociální dopady celkového 

dlouhodobě nastavenou spoluprací počítáme. V jaké to bude formě a 

současné době nelze odhadnout.  

6 

O.P.S. 

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 

eré nemají celoroční 

nou práci především 

dná se o zodpovědné, 

ku (výjimečně již od 15 let). 

českou univerzitou v 

rtovním gymnáziem 

Využíváme i  podněty z mateřských 

Pro přímý, účinný dopad veřejně prospěšných aktivit je nutná lokální spolupráce s jak 

těchto sférách veřejné správy se 

vzájemná spolupráce posunuje a přizpůsobuje občanským potřebám a vývoji sportovního 

konkrétním území Plzeňského kraje a především statutárního města Plzně.   

republikové úrovni se čím dál více jako nejprogresivnější projevují aktivity na hraně 

spolkového a komerčního prostředí. Proto se nadále pro PaZ jako perspektivní jeví spolupráce 

podstatného nezměnilo. 

Až na globální dopad kovidové pandemie, který se dotýká všech spolupracujících organizací.  

budou pravděpodobně působit ekonomické a sociální dopady celkového 

jaké to bude formě a 
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2) FESTIVAL SPORTU 

 

Festival Sportu patří mezi tradiční akce připravované 

ve spolupráci s Nadací sportující mládeže. Den plný pohybu, 

sportu a dobré zábavy, kdy si návštěvníci, především z řad 

školních celků, mohou  přímo v centru města vyzkoušet 

desítky nejrůznějších sportovních aktivit nebo zjistit informace 

a tipy týkající se zdravého životního stylu. Nechybí ani bohatý 

doprovodný program. 

 Přípravy na konání Festivalu Sportu se rozběhly, bohužel s ohledem na vývoj 

koronavirové situace nakonec bylo nutné přípravy ukončit a Festivalu Sportu pro rok 2021 

nepořádat.  

 

3) SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL (SHMŠ) 

 

 Již v roce 2020 Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) 

ovlivnila celosvětová koronavirová pandemie. Nejinak tomu 

bylo i v roce 2021. Tentokrát jsme ale s touto situací 

předem počítali a předem jsme přizpůsobili formát akce tak, 

aby mohl proběhnout tak, aby se minimalizovalo riziko 

šíření nemoci a byla dodržena platná epidemiologická 

nařízení. 

Tradiční kvalifikace na městských obvodech ani velké finále na Atletickém stadionu 

města Plzně se neuskutečnily. Místo toho proběhly akce SHMŠ od 17. května do 18. června 

přímo v jednotlivých mateřských školách.   

Pro děti bylo nachystáno sportovní dopoledne, v rámci kterého si vyzkoušely obvyklé 

disciplíny SHMŠ jako je hod do dálky, běh kolem met, skok z místa nebo přeskakování a 

podlézání překážky. Samozřejmě nemohl chybět oblíbený maskot v podobě žabáka,  

připravený byl také doprovodný program, který vedle dalších sportovních aktivit nabízel také 

možnost vyzkoušet si dovednosti s míčem a švihadlem.   

SHMŠ jsou určeny pro předškoláky. S ohledem na aktuální situaci i formát akce jsme ale 

umožnili zapojení také dalším dětem z MŠ. Celkem se zapojilo téměř 3 000 dětí. 

Realizace SHMŠ proběhla ve spolupráci s městem Plzně a Nadací sportující mládeže, 

která je vlastníkem projektu. 
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4) OSTATNÍ AKCE 

Již několikátým rokem v parku za OC Plzeň Plaza v průběhu léta probíhá Sportmanie 

Plzeň. Na ní již tradičně ve spolupráci s Nadací sportující mládeže prezentujeme aktivity 

zaměřující se především na děti předškolního a mladšího školního věku. 

Nejinak tomu bylo i v roce 2021, kdy jsme v turnusu od 24. do 26. srpna zajišťovali 

jedno ze stanovišť.   

Podobným způsobem jsme v předcházejících letech zajišťovali sportovní stanoviště i 

na dalších pohybově sportovních iniciativách. Ty ale byly v roce 2021 většinově zrušeny 

z důvodu koronavirových opatření.  

 

 

5) PREZENTACE SPOLEČNOSTI 

 

Výroční zprávy Pohyb a zdraví, o.p.s. jsou ukládány do Sbírce listin. Na vyžádání je 

výroční zpráva dostupná k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Podmostní 4, Plzeň.  

Elektronicky je výroční zpráva přístupná v samostatné sekci internetových stránek 

Nadace sportující mládeže (zakladatele Pohyb a zdraví, o,p.s. ) na adrese:  

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

PaZ se také přímo prezentuje veřejnosti při akcích, na kterých se organizačně či nějakou 

formou spolupráce podílí.    
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 
 

Hospodaření Pohyb a zdraví v roce 2021 vykázalo ztrátu ve výši necelých 36 tis. Kč. 
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.  

Podobně jako v roce 2020 vzhledem k celkovému společenskému vývoji došlo v roce 2021 

k postupnému snižování nákladů na činnost organizace. Další zdroje k financování aktivit PaZ bude 

třeba hledat převážně ve spolupráci s NSM. 

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.  
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ROZVAHA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 



12Pohyb a zdraví, o.p.s. 

 

 

Příloha účetní závěrky 2021 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


