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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 systémovým zařazením 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 oproti NSM je vytvořen 

předpoklad bohatšího rozvoje její činnosti v souvislosti s novými trendy v oblasti pohybových 

aktivit a sportu. PaZ tak může spolu s NSM sehrávat významnou roli při řešení 

celospolečenského problému 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 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 
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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 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 
 

 

Podobně jako značná část firem v ČR se i PaZ potýkala v roce 2018 s personálními 

změnami v osobě ředitele. Výměny byly zapříčiněny přechodem původního ředitele 

(Přemysl Švarc) a následně i Kateřinou Štychovou na pracovní pozice Odboru sportu města 

Plzně. 

To sice svědčí o významném osobním přínosu působení v obecně prospěšné 

společnosti se zaměřením na sport, na druhé straně to však samotnou činnost PaZ 

přibrzdilo. 

Od listopadu 2018 byl SR PaZ i zakladatelem odsouhlasen jako nový ředitel Petr 

Vinkelhöfer, který má odborný i osobnostní potenciál k vedení a rozvoji činnosti PaZ. 

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

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.     

 

 

Správní rada:       Dozorčí rada: 

František Berka, předseda     František Kumst 

Lukáš Lintimer       Libuše Tafatová 

Jan Janoušek       Gabriela Kavalířová 
 

 

Ředitel, statutární zástupce:  

 Přemysl Švarc 

 Kateřina Štychová (od 18. 1. 2018) 

 Petr Vinkelhöfer (od 1. 11. 2018) 
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ČINNOSTI A AKTIVITY POHYB A ZDRAVÍ, O.P.S. 
 

V ROCE 2018 
 

 

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..  

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.  

Na druhé straně se dosud ne zcela naplňují vstupní představy propojení našich aktivit 

s FISAF a Českou komorou fitness. To však ve své obecnosti odpovídá tápání sportovního 

prostředí v ČR jak v oblasti spolkové, tak i v podpoře komerčních aktivit.  

Jako významnější se ukazuje posun ve spolupráci se samosprávnými institucemi, pro 

které se jeví jako nejzajímavější Sportovní hry mateřských škol (podrobnější informace najdete 

v oddíle 5) této výroční zprávy).  

Bohužel, možnost získání podpory ze státních zdrojů zůstává nadále nenaplněna 

především jednostranným zaměřením státu na podporu spolků s vykazovanou členskou 

základnou.  

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

podpory prostřednictvím projektů mířících do oblasti pohybové prevence či aktivního životního 

stylu. 
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2) FESTIVAL SPORTU 

 

Den plný pohybu, sportu a dobré zábavy. To je stručná 

charakteristika Festivalu Sportu. Přímo v centru města mají 

návštěvníci možnost na vlastní kůži si vyzkoušet některou 

z desítek sportovních aktivit, dozvědět se informace týkající 

se zdravého životního stylu a zároveň se dobře bavit díky 

doprovodnému programu. Nebo třeba vyhrát sportovní 

vybavení v některé z doprovodných soutěží. 

V roce 2018 proběhl již pátý ročník akce konaný jako obvykle ve spolupráci s Nadací 

sportující mládeže. Zde je na místě zmínit, že s konceptem tohoto typu akcí přišla Nadace 

sportující mládeže již v roce 2004. V rámci projektu Pomáhejme začínajícím k úspěchům, který 

byl součástí Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu (EYES 2004), se na zámku Kozel 

uskutečnila akce Setkání 2004. V roce 2013 Nadace sportující mládeže tento koncept oživila u 

příležitosti 20. výročí založení NSM, kdy v Plzni uspořádala akci Hýbej se – Sportuj – Buď IN!.   

Pátý ročník Festivalu Sportu proběhl 21. června v OC Plzeň Plaza a přilehlém amfiteátru. 

Především dopolední program připravený hlavně pro děti z MŠ a ZŠ byl velkým lákadlem a děti 

ze škol doslova oblehly všechna připravená stanoviště.   

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, Nadace ČEZ, Decathlon, město Plzeň, městský obvod 

Plzeň 1 a 3, VZP, Městská policie 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. 
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3) SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL (SHMŠ) 

 

Sportovní hry mateřských škol jsou spolu s projektem Pohyb 1P 

součástí aktivit Nadace sportující mládeže zaměřujících se na děti 

předškolního věku. Realizátorem SHMŠ je Pohyb a zdraví, o.p.s. 

v úzké spolupráci s městem Plzeň a NSM.  

Vzhledem k velkému úspěchu akce a zájmu MŠ přistoupilo 

město Plzeň k rozšíření akce o kvalifikační kola, která byla vypsána 

pro čtyři „velké“ plzeňské obvody. Tím byla zajištěna možnost účasti 

všech veřejných MŠ.     

Kvalifikace proběhly v první polovině února, celkem se do nich zapojilo 41 MŠ. Do 

květnového finále postoupily vždy 4 nejlepší mateřské školy z každého obvodu. Přímo do 

finále postupovaly mateřské školy z městských obvodů Plzeň 5 až Plzeň 10.  

Finále, které se konalo 15. května 2018 na Atletickém stadionu města Plzně, pak 

nadchlo téměř 500 dětí z 24 plzeňských mateřských škol. Výsledky v tomto případě ale 

nejsou tím nejdůležitějším.  

 

 

Pořadí SHMŠ 2018: 

 

1. místo: 5. MŠ Plzeň 

2. místo: 63. MŠ Plzeň 

3. místo: 7. MŠ Plzeň 

4. místo: 54. MŠ Plzeň 

5. místo: MŠ Křimice 

6. místo: 27. MŠ Plzeň 
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4) OSTATNÍ AKCE 

V roce 2018 se Pohyb a zdraví účastnila Sportmánie v Plzni, kde ve spolupráci s NSM 

prezentovala aktivity zaměřující se na předškolní děti. Sportmánie probíhala od soboty 

18. srpna do neděle 26. srpna a PaZ zajišťovala stanoviště v rámci jednoho z třídenních 

cyklů.  

 

 

5) PREZENTACE SPOLEČNOSTI 

 

Pohyb a zdraví, o.p.s. naplňuje formální požadavky zveřejněním výroční zprávy ve 

Sbírce listin, výroční zpráva je k dispozici v kanceláři společnosti. Výroční zprávy a další 

základní informace o organizaci jsou dostupné také v samostatné sekci internetových stránek 

zakladatele PaZ, kterým je Nadace sportující mládeže. 

 

 Přímý odkaz: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/ 

 

PaZ se prezentuje veřejnosti prostřednictvím akcí, které realizuje (především Festival Sportu a 

Sportovní hry mateřských škol) a také ve spolupráci s Nadací sportující mládeže.   
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 
 

Hospodaření Pohyb a zdraví, o.p.s. vykázalo za rok 2018 kladný výsledek                               

ve výši 36 tisíc CZK. 

To je až překvapivě dobrý počin vzhledem ke komplikacím v řízení organizace a svědčí 

v případě pokračování a rozšíření nastavené činnosti o možnosti hospodářsky stabilního rozvoje. 

  Optimistický výhled fungování PaZ však v reálné situaci omezuje několik negativních 

prvků. Jedním z nich je závislost na získávání dostatečných prostředků z dotací, které jsou však 

pouze jednoletého charakteru. Tím je každoročně limitována možnost opakování tradičních akcí 

(SHMŠ, FS). 

 Dalším je u finančně náročnějších aktivit dostatek rezervních prostředků pro okamžité 

financování (garantované prostředky z dotací jsou uvolňovány až po celkovém vyúčtování akce, 

tzn. po proplacení všech nákladů).  

Při současné situaci na trhu se obtížně hledají možnosti výhodného zainvestování 

rezervních prostředků. 

Přesto výkazy hospodaření i vstupní iniciativy nového ředitele vykazují pozitivní signály pro 

úspěšné hospodaření PaZ v dalším roce více než 15 leté historie Pohyb a zdraví, o.p.s..   
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ROZVAHA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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Příloha účetní závěrky 2018 

 

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:  Bc. 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 2018.  

 

 

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 2018, jsou následující:  
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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 nemá žádné akcie ani dluhopisy. 

 

 

 

 

Tržby za služby z hlavní činnosti 995 tisíc Kč 

Výnosy z finančního majetku 100 tisíc Kč 

Provozní dotace 217 tisíc Kč 

Přijaté dary 50 tisíc Kč 

Ostatní výnosy 0 tisíc Kč 

Výnosy celkem 1 362 tisíc Kč 
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Spotřeba materiálu a energie 212 tisíc Kč 

Služby 550 tisíc Kč 

Osobní náklady 530 tisíc Kč 

Daně a poplatky 0 tisíc Kč 

Ostatní náklady 34 tisíc Kč 

Náklady celkem 1 326 tisíc Kč 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 36 tisíc Kč 

 

 

 

Schválil:    Bc. Petr Vinkelhöfer 

 

 

V Plzni 26. února 2019 



15 Pohyb a zdraví, o.p.s. 

 

 

 

KONTAKTY 
 

Kancelář Pohyb a zdraví, o.p.s. 

 
 

 
 
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 

mailto:paz@nsm.cz

