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PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE 

 

  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 Nadace 

sportující mládeže spojeným s možnostmi zákona o nadacích a nadačních fondech 227/1997 

Sb. ve znění jeho změn a doplnění ve 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 zřizovatelem (NSM) změněn název obecně prospěšné 

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

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 obecně 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 navazuje a doplňuje 

působení Nadace sportující mládeže (zakladatele PaZ) v celostátním rozsahu i v soustředěné 

pozornosti na velká (krajská) města, přičemž vzhledem ke svému sídlu zůstává Plzeň 

epicentrem činnosti. 

 

FFFOOORRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   FFFUUUNNNGGGOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÉÉÉ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII 

  

Po konsolidaci správní a dozorčí rady PaZ v roce 2010 bylo jednodušší provedení 

změn v zakládací listině a následně v logu společnosti.  

 První polovina roku byla vedle běžné činnosti vyplněna především nutností vytvořit 

dostatečné podklady pro formální uznání rejstříkovým soudem, ke kterému došlo až koncem 

června. Druhé pololetí bylo vyplněno promítnutím těchto změn do provozního fungování 

společnosti.  
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To je zajišťováno manažerskou a koordinační rolí ředitele společnosti (Mgr. František 

Berka) a relativně pravidelnou činností účetní (pí Martina Lavičková). Jednotlivé akce a 

aktivity jsou pak řešeny samostatně jak organizačním zabezpečením, tak účetně. 

 Protože se jednalo o složité období, správní rada se sešla v plném počtu formálně 

třikrát, ale veškeré fungování společnosti bylo průběžně projednáváno především mezi 

ředitelem a předsedkyní správní rady ing. Janou Veselou. Do činnosti se zapojili i další 

členové správní rady a z dozorčí rady především PaedDr. Václav Kůda. 

Celkově lze konstatovat, že se činnost PaZ začíná postupně rozvíjet. Ale z důvodů 

nedostatku zkušeností některé možnosti poskytování obecně prospěšných služeb omezujeme, 

u dalších hledáme možnosti spolupráce.   

V roce 2011 nedošlo k žádným změnám ve složení správní ani dozorčí rady 

společnosti, a statutární orgány pracovaly v níže uvedeném složení. 

  

Správní rada:  

Jana Veselá – předseda správní rady  

Jiří Michalík  

Petr Červenka  

Dozorčí rada:  

František Kumst  

Libuše Tafatová  

Václav Kůda  

 

  

PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTÍÍÍ   AAA   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTT   PPPOOOHHHYYYBBB   AAA   ZZZDDDRRRAAAVVVÍÍÍ,,,   OOO...PPP...SSS...      

VVV   RRROOOCCCEEE   222000111111 

 
� SPOLUPRÁCE S NADACÍ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE 

 

Úpravy statutu nadace a zakládací listiny obecně prospěšné 

společnosti byly vytvořeny na základě dobrých zkušeností ze 

spolupráce a vzájemného doplňování aktivit ve prospěch 

podpory pohybových a sportovních aktivit hlavně mládeže. 

Nadace sportující mládeže se soustřeďuje na podporu 
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především organizovaného sportu a obecně prospěšná společnost realizuje předem dohodnuté 

služby v její prospěch (např. realizace pravidelných výstav). Významným způsobem PaZ 

pomohla a pomáhá NSM při prezentaci činnosti. Zvláště v této oblasti je vzájemná spolupráce 

výhodná, protože prostřednictvím prezentačních materiálů NSM o sobě dává vědět i PaZ. 

 V dalších aktivitách se PaZ snaží původní záměry nadace rozšiřovat (projekt Pohyb – 

„1P“) ve vazbě na preventivní dopad pohybových aktivit ve prospěch zdravého životního 

stylu.  

Začínáme už jít i vlastním směrem, což představuje především zapojení do kampaně 

„Česko se hýbe“ a podporu vzniku České komory fitness.   

 

� VÝSTAVA 

 
Tradiční akcí patřící k začátku roku v Plzni se stala výstava organicky navazující na 

Vyhlášení nejlepších sportovců v dětské a mládežnické kategorii představující především 

úspěchy mladých plzeňských sportovců. Ti své město reprezentují velmi úspěšně nejen v 

rámci České republiky, ale i v zahraničí.  

Výstavu SPORT 2011 realizovala obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví, o.p.s. 

ve spolupráci s Nadací sportující mládeže v mázhauzu plzeňské radnice na náměstí Republiky 

v termínu od 21. února do 18. března 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vernisáž výstavy SPORT 2012 za účasti náměstkyně primátora Evy Herinkové, radní 

Ireny Rottové, zástupců NSM a dalších subjektů spolupracujících na výstavě.  
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Na devátém ročníku výstavy, která v Plzni unikátním způsobem propojuje sport a 

kulturu, se spolupodílely také plavecké kluby PK Slávia VŠ Plzeň a Radbuza Plzeň.  

V konceptu výstavy muselo výjimečně dojít k určitým změnám, prototože výstava 

termínově předcházela Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 2010 v kategoriích žactva 

a dorostu. Část výstavy byla i přesto věnována podrobným profilům sportovních nadějí 

nominovaných v anketě o nejlepší sportovce města Plzně roku 2010. K vidění byly i 

fotografie ze slavnostního vyhlášení ankety, které proběhlo 11. března v obřadní síni plzeňské 

radnice. 

 Vedle představení Nadace sportující mládeže a jejích aktivit si návštěvníci expozice 

v části připravované ve spolupráci s PK Slávia VŠ Plzeň a Radbuza Plzeň mohli připomenout 

oslavy 100 let organizovaného plavání v Plzni a také se dozvědět zajímavé informace o 

fungování plzeňských plaveckých klubů, které se mohou pochlubit celou řadou úspechů při 

výchově mladých plavců. 

Jako mimořádný bonus byla v průběhu výstavy doplněna ještě část přibližující 

vynikající plzeňské fotbalisty, hokejisty a házenkáře, protože tyto kolektivní sporty patří v 

Plzni k velmi úspěšným a šíří dobré jméno města Plzně. Chybět proto nemohla ani 

v současnosti nejzářivější jména sportovců jako jsou Petr Čech, Martin Straka a Filip Jícha.  

Zejména školou povinným návštěvníkům expozice pak byla věnovaná vědomostní 

soutěž. Otázky vycházely z obsahu expozice a pozorní soutěžící mohli najít správné odpovědi 

přímo na výstavních panelech. 

Partnery výstavy SPORT 2011 byla televize R1 ZAK, Ford Hornát - autorizovaný 

dealer společnosti FORD, Auto Hornát – prodejce vozidel značky Renault a Nadace 700 let 

města Plzně. 

 
 

� PROJEKT POHYB „1P“  

      INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ 

 

Po několikaletých snahách o rozšíření tohoto projektu se podařilo najít perspektivní 

cestu.  

Námi iniciovaný zájem o navázání na preventivní aktivity mobilní jednotky zdravotní 

pojišťovny Metal-Aliance našel pochopení jak u vedení této pojišťovny, tak i u rady MO 1 

Plzeň, a především starosty tohoto obvodu Mgr. Miroslava Brabce. Společnými silami se nám 

podařilo realizovat pilotní projekt na třech mateřských školách Severního předměstí v Plzni. 
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Celá iniciativa byla spojená s rozšířením již existující spolupráce se studenty PeF ZČU. K nim 

se přidala skupina studentů z Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a 

veřejnosprávních studií, s.r.o. vedená Mgr. Soukupem.  

S připojením preventivních zjištění a rad mobilní laboratoře dostali rodiče ucelený 

doporučující podklad na vlastní dítě spolu s radami a nabídkami jak se lépe o budoucího 

školáka starat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotní projekt byl i mediálně sledován a tím vzbudil zájem nejen dalších starostů 

plzeňských obvodů, ale i radního pro oblast zdravotnictví Plzeňského kraje. Výsledkem je 

příslib podpory a pokračování aktivity i v roce 2012 nejen na území Plzně, ale i Plzeňského 

kraje (byla dokonce podepsána smlouva na realizaci nejméně dvou akcí v r. 2012) a celé ČR 

(návrh smlouvy se ZP M-A).  

Předpokládáme i zájem statutárního města Plzně, protože se jedná o konkrétné, 

potřebnou službu pro rodiče, jejichž děti projdou přechodem do základní školy jednou 

z nejnáročnějších etap ve svém životě. 

 

� PREZENTACE  

 

Jednou ze stěžejních činností obecně prospěšné společnosti PaZ je ve spolupráci se 

svým zřizovatelem zajišťování prezentace Nadace sportující mládeže, jejích projektů,  aktivit 

i popularizace sportování a pohybu jako takového.  

K nejvýznamnějším počinům na tomto poli v roce 2011 patřila realizace prezentace 

NSM především v městských sportovních zařízeních v Plzni. Pro tuto příležitost byl navržen 
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plakát představující činnost a aktivity Nadace sportující 

mládeže a zároveň informující o možnostech podpory pro 

potenciální žadatele. Na plakátu nechybí ani odkaz na 

internetové stránky www.nsm.cz, kde se zájemci mohou 

dozvědět podrobnější informace. Jak Nadace sportující 

mládeže, tak Pohyb a zdraví, o.p.s. klade zvýšený důraz 

na využívání především elektronických forem 

komunikace, které jsou levné, rychlé a efektivní.      

Komunikace s veřejností, médii, partnerskými i 

dalšími spolupracujícími organizacemi a jednotlivci 

probíhá v úzké koordinaci s Nadací sportující mládeže. 

Z tohoto důvodu Pohyb a zdraví, o.p.s. prozatím nemá 

vlastní internetové stránky. Využívá však prostoru poskytnutého v rámci webové prezentace 

NSM, stejně jako dalších komunikačních kanálů nadace, což se za současné situace ukazuje 

jako řešení dostačující a z provozně-ekonomického hlediska nejvýhodnější. Do budoucna 

však nelze vyloučit, že pro zajištění co největší transparentnosti a jednoduchosti komunikace 

přikročíme ke zřízení samostatných internetových stránek PaZ nebo některého 

z dlouhodobých projektů. 

 

� DALŠÍ AKTIVITY  
  

Rok 2011 se v rámci sportovního prostředí stal rokem převratných změn 

nastartovaných krachem Sazka, a.s. Následná úprava zákona o loteriích a loterijních 

společnostech přinese do oblasti sportu značné změny, na které bude muset PaZ reagovat. 

Dopad a rozsah změn nelze odhadnout, ale PaZ může svými možnostmi činnosti, 

aktivitami původními i postupně se rozbíhajícími na novou situaci poměrně pružně a 

operativně reagovat. 

Nadále zřejmě bude obtížně získávat prostředky od státu, který stále upřednostňuje 

členské organizace (občanská sdružení). Prioritu občanským sdružením dává i samospráva. 

Postupně se však začínají prosazovat výhody PaZ jako je nezávislost a ničím 

neomezované zaměření na vybrané druhy pohybových či sportovních aktivit. To umožňuje 

obecně prospěšné společnosti realizovat služby ve vztahu k veřejné prospěšnosti a nikoliv 

pouze vzájemné prospěšnosti spolkových institucí. 
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FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 

�  HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011  
  

 I přes velmi náročné období institucionálních změn a úprav se podařilo zajistit v roce 

2011 kladný výsledek hospodaření ve výši téměř 30 tisíc Kč, což lze označit za významný 

úspěch. A to přes nutnost vložit zvýšené finanční náklady na transformaci v souvislosti se 

zákonnými změnami. 

 S úspěšným hospodařením v roce 2011 je navíc spojen reálný náznak možnosti 

pokračování v rozvoji i v roce 2012. Tento trend je velmi uspokojivý vzhledem k nedobrým 

vyhlídkám podpory celého sportovního prostředí. Pohyb a zdraví, o.p.s. bude muset soustředit 

svou pozornost na aktivity, které budou vedle veřejně prospěšného zaměření přinášet i výnos 

zajišťující rozvoj společnosti.  

 Obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví nemá žádné majetkové ani jiné závazky 

a nadále se snaží nefixovat své působení na nejisté dotace, ale vyvíjet snahu poskytovat 

služby pro spolupracující subjekty. 

 I v roce 2012 nebude investovat do nepovinného auditu a jedině v případě nutnosti 

bude vytvořena jeho mimořádná podoba. 
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Příloha k účetní závěrce 
sestavené k 31. 12. 2011 

 

I. 
Obecné údaje 

 
1. Popis účetní jednotky 

název: Pohyb a zdraví  
sídlo: Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň 
právní forma: obecně prospěšná společnost 
předmět činnosti: zprostředkování služeb pro výběr a výchovu mladých sportovců 
datum vzniku:  17. 9. 2003 založila Nadace sportující mládeže 
jmění:               5.000,--                 (vstupní vklad od Nadace sportující mládeže) 

            statutární orgán: správní rada  
                           předseda SR:  Jana Veselá  
                           členové:  Jaroslav Fiala, Petr Červenka 
 

2. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% 
Mládež a sport nemá žádný obchodní podíl v jiných společnostech. 
 

      3.   Zaměstnanci a osobní náklady. 
Mládež a sport nemá žádné zaměstnance. 
 

4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění 
V roce 2011 nebyly poskytnuté žádné půjčky, úvěry členům SR. 

       
II. 

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění 
  

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob a hmotného majetku: 
      Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný       
      majetek.    

 
2. Při ocenění majetku a závazků se postupuje podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

a) nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami 
b) hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami 
c) finanční majetek se oceňuje pořizovacími cenami 

            Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, zvýšená o náklady 
            s jeho pořízením související. 

Mládež a sport, o.p.s. nakoupila v roce 2007 podílové listy AXA CZK Konto   
v hodnotě  300.000,--Kč. Cenné papíry AXA byly k 31.12.2011 oceněny reálnou 
hodnotou na výši 323.703,50 Kč. K 31.12.2011 činil počet podílů 295 000 kusů. 

             
3. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku 

U společnosti nebyla v r. 2011 stanovena reprodukční cena.  
 

4. Způsob stanovení opravných položek k majetku: 
Opravné položky k majetku se neuplatňovaly. 
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5. Odpisové metody: 
      Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný       
      majetek.                      

 
      6.    Majetek v cizí měně: 

Mládež a sport nemá evidovaný žádný majetek, závazky a pohledávky v cizí měně. 
 
 

III. 
Doplňující informace k rozvaze 

 
1. Mládež a sport nenakoupila žádný dlouhodobý hmotný majetek z pořizovací cenou nad 

40.000,--Kč. 
Finanční pronájem není využíván. 
Není evidován žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem. 
 

2. V roce 2011 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy. 
 
3. Hospodářský výsledek společnosti Pohyb a zdraví o.p.s v r. 2011 je 29 431,83 Kč. 

 
 
 
 
 
V Plzni  dne 08. 02. 2012                                        Podpis:            
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT 

 
Pohyb a zdraví, o.p.s. 

Štruncovy sady 3 
301 00 Plzeň 

Tel.: 377 221 417 
e-mail: sportovani@seznam.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300 
IČO: 263 59 090 

 
 


