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Rok 2012 začal pro fungování obecně prospěšné společnosti velmi optimisticky. Vše
nasvědčovalo tomu, že se podařilo najít dlouhodobého partnera ve Zdravotní pojišťovně
Metal-Aliance (ZP M-A) s předpokladem rozvoje oboustranně výhodně spolupráce.
Závěr roku nám však přinesl nepříjemný dopad změn. ZP M-A byla pohlcena Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou, která však realizuje jiné preventivní programy.
Výhledový plán se zhroutil poté, co nebyl přijat ani náš projekt k ministerstvu zdravotnictví.
Pro malou organizaci

nebude jednoduché se vyrovnat s útlumem dlouho

připravovaného nosného programu, i když hospodařením byl rok 2012 úspěšným.
Věřím, že při realizovaných i připravovaných změnách ve vazbě na Nadaci sportující
mládeže a při vzájemné spolupráci obou institucí najdeme uplatnění a činnost PaZ se bude
nadále úspěšně rozvíjet.
Zvláštní poděkování patří za činnost ve prospěch obecně prospěšné společnosti bývalé
člence a předsedkyni správní rady PaZ ing. Janě Veselé.

Mgr. František Berka
předseda správní rady

Pohyb a zdraví, o.p.s.

3

PPR
REEA
AM
MB
BU
ULLEE
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.
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Rok 2011 byl v rámci správní rady a vedení instituce rokem přechodným, přípravným
pro rozběh obecně prospěšné společnosti podle nového znění zákona a zároveň v koordinaci
s fungováním Nadace sportující mládeže jako jejího zřizovatele.
Proto v polovině roku 2012 odstoupila z funkce předsedkyně správní rady a vzdala se i
členství v ní Ing. Veselá. Její funkci převzal Mgr. František Berka. Zároveň SR PaZ
odsouhlasila jako ředitele PaZ, statutárního zástupce, Mgr. Filipa Soukupa. Jeho jmenování
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bylo spojeno s představou rozvoje činnosti a tím i zajištění plnohodnotného ocenění ředitele.
Bohužel vývoj organizace i finanční zdroje nebyly dostatečně naplněny a Mgr. Soukup
s koncem roku 2012 přestal funkci fakticky vykonávat a zůstal pouze formálně ředitelem do
doby, než bude nahrazen jiným statutárním zástupcem.
Přes všechny problémy se správní rada sešla na třech zasedáních a organizace nadále
naplňovala svoje poslání jak po formální stránce, tak i z hlediska funkčního. Všechny závazky
smluvního charakteru i vůči zřizovateli byly plně zajištěny.

Správní rada:
Jana Veselá – předseda správní rady; František Berka (od 1. 7. 2012; zapsáno 24. 9. 2012)
Jiří Michalík
Petr Červenka
Dozorčí rada:
František Kumst
Libuše Tafatová
Václav Kůda
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 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
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.
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V dalších iniciativách se PaZ snaží původní záměry nadace rozšiřovat (projekt Pohyb
– „1P“) především směrem k zdravotně preventivnímu dopadu pohybových aktivit a ve
prospěch péče o zdravý životní styl dětí i jejich rodičů.
Obě instituce (NSM, PaZ) si uvědomují stále se zvyšující pohybovou nedostatečnost a
proto se snaží každá trochu jiným způsobem přispět k osvětě sportu a iniciaci zájmu o pohyb
a sport, což se projevuje u PaZ globálně aktivním zapojením do kampaně Česko se hýbe.

 VÝSTAVA
Pohyb a zdraví, o.p.s. byla i v roce 2012
realizátorem výstavy SPORT 2012, kterou připravila ve
spolupráci s Nadací sportující mládeže v mázhauzu
plzeňské radnice na náměstí Republiky v termínu od 19.
března do 5. dubna 2012. Jedná se o jedinou výstavu
podobného zaměření, která se v prostorách plzeňské
radnice každoročně koná a zároveň o jubilejní 10. ročník
výstavy,
Výstava

navazovala

na

Vyhlášení

nejlepších

sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu, protože
jednou z hlavních částí expozice je představení plzeňských
sportovních

nadějí

nominovaných

v

anketě.

Profily

nominovaných byly navíc doplněny o zajímavou retrospektivu vítězů ankety z let 2000 až 2010 včetně
informací o tom, jakých úspěchů později dosáhli nebo zda se sportu nadále věnují.
Kromě představení Nadace sportující mládeže a jejích projektů jako např. Pohyb „1P“, který je
samostatnou součástí aktivity Česko se hýbe, patřily další dvě části výstavy dvěma v Plzni navýsost
tradičním sportovním odvětvím – volejbalu a basketbalu. Na přípravě této části výstavy jsme
spolupracovali

s

Plzeňským

krajským

volejbalovým

svazem

a

BK Lokomotiva Plzeň.
Součástí výstavy byla také tematicky zaměřená vědomostní soutěž pro příchozí. Otázky
vycházely z obsahu expozice a návštěvníci si mohli ověřit, jak pozorně výstavu procházeli.
Partnery výstavy SPORT 2012 byly společnosti: Auto Hornát s.r.o. - prodejce vozů Renault a
Dacia, Nadace 700 let města Plzně, mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
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 PROJEKT POHYB „1P“
INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ

Naznačený zájem o spolupráci se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance a následný
podpis zajímavé smlouvy nás vedl k rozvoji podmínek vedoucích k realizaci akcí 1P v řádu
desítek po celé ČR. Vytvořili jsme tři samostatně fungující skupiny studentů s možností
realizovat iniciativu 1P v různých místech Plzeňského kraje. Se záměrem v 2. polovině roku
realizovat akce mimo Plzeňský kraj.
Abychom rozšířili dopad aktivity na rodiče ve vazbě na péči či propagaci zdravého
životního stylu, vytvořili jsme dotazník pro rodiče s podtextem osvěty a spojení způsobu péče
o vlastní tělesnou schránku ve spojení s potřebami dítěte.

Ověřování a realizace vstupních čtyř akcí za podpory člena rady Plzeňského kraje pro
zdravotnictví MUDr. Šimánka sloužilo k ověření našich možností a postupů. Bohužel,
následná restrikce, respektive nejasnosti spojené se sloučením ZP M-A s Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) nám s určitým rizikem nenaplnění původních
smluvních ujednání umožnily realizovat jen dalších devět akcí v městě Plzni. A to především
na základě pochopení a vstřícného přístupu starostů dvou největších městských obvodů. Svůj
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pozitivní vliv mělo i příznivé hodnocení ředitelek mateřských škol tam, kde akce proběhla
opakovaně a měla významně kladný ohlas rodičů.
Během roku 2012 jsme vytvořili pro vlastní potřeby, pro potřeby ZP M-A i radního
Plzeňského kraje průběžné hodnocení, které nám odhalilo některé zajímavé závěry jak u dětí,
tak u rodičů.
Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu ministerstva zdravotnictví o pohybově
preventivní aktivity by byla škoda, aby se v této ověřené aktivitě nepokračovalo.

 PREZENTACE
Ke klíčovým činnostem obecně prospěšné společnosti PaZ patří spolupráce při
zajišťování prezentace Nadace sportující mládeže, jejích projektů a aktivit i popularizace
pohybových aktivit a sportu vůbec.
Hlavním počinem v této oblasti byl v loňském roce především redesign a nová podoba
internetových stránek Nadace sportující mládeže (www.nsm.cz). Původní podoba již delší
dobu nesplňovala nároky kladené na moderní webové prezentace a úpravy se proto staly
takřka nutností.

Nový design internetových stránek Nadace sportující mládeže
Na subdoméně pohyb1p.nsm.cz pak vznikla samostatná prezentace projektu Pohyb
„1P“, který patří mezi stěžejní aktivity, na nichž se PaZ ve spolupráci se svým zřizovatelem
podílí.
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Pohyb a zdraví zatím především z ekonomických důvodů nemá vlastní internetové
stránky. V rámci internetových stránek NSM má ale vyhrazenu samostatnou sekci, kde může
zveřejňovat výroční zprávy nebo základní informace o své činnosti.

 DALŠÍ AKTIVITY
Obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví si plně uvědomuje změny ve sportovním
prostředí České republiky a svým působením se snaží do těchto změn zařadit, zapojit.
Zároveň může využít dlouhodobých zkušeností a spolupráci s NSM.
Proto PaZ uzavřela smlouvy s FISAF a Českou komorou fitness (ČKF) o spolupráci. A
spolu s nimi se snaží o začlenění do dlouhodobé kampaně Česko se hýbe.
Zvláště spolupráce s ČKF reaguje na nové trendy zapojování komerčních organizací do
péče o rozvoj sportovních aktivit ve vazbě na bezpečné preventivní pohybové aktivity pro
širokou občanskou základnu. Začali jsme přímým zapojením předsedy SR PaZ do
představenstva ČKF, prezentací naší činnosti, právními, dalšími odbornými radami a pomocí
s předpokladem další smluvní spolupráce.
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Rok 2012 ukázal, že kdyby se podařilo fundraisingem a realizací služeb zajistit
vícezdrojové financování, obecně prospěšná společnost by byla schopna se za přispění
aktivních studentů a dalších spolupracovníků úspěšně rozvíjet.
Hospodářský výsledek téměř 90 000 Kč spolu s původním rezervním fondem a hlavní
směry spolupráce s NSM vytváří základ pro vstup i do projektů významnějších a
rozsáhlejších. Vše však záleží na kvalitních, dlouhodobých spolupracovnících a obecném
zájmu o pohybové aktivity a zdravý životní styl.
Větší potenciál než investice do vlastního vybavení má pravděpodobně stále nájem
prostor a materiálu. Neexistují tím majetkové i jiné závazky znemožňující pružnou reakci na
okamžitou nabídku realizovatelných aktivit či služeb.
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Příloha k účetní závěrce
sestavené k 31. 12. 2012
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: ředitel: Filip Soukup
správní rada:
předseda SR: František Berka
členové: Jiří Michalík, Petr Červenka
2. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20%
Pohyb a zdraví nemá žádný obchodní podíl v jiných společnostech.
3. Zaměstnanci a osobní náklady.
Pohyb a zdraví v roce 2012 měla 36 zaměstnanců /dohody o provedení práce/.
4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění
V roce 2012 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.
Společnost vlastní k 31.12.2012 400.000 kusů podílových listů AXA CZK Konto
v účetní hodnotě 1,1132- Kč za kus. Cenné papíry AXA byly k 31.12.2012 oceněny
reálnou hodnotou na výši 445.280,- Kč.

3. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku
U společnosti nebyla v r. 2012 stanovena reprodukční cena.
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4. Způsob stanovení opravných položek k majetku:
Opravné položky k majetku se neuplatňovaly.
5. Odpisové metody:
Společnost nemá žádný drobný dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý hmotný
majetek.
6. Majetek v cizí měně:
Společnost nemá evidovaný žádný majetek, závazky a pohledávky v cizí měně.

III.
Doplňující informace k rozvaze
1. Společnost 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 2012 nebyly tvořeny žádné zákonné ani ostatní rezervy.
3. Hospodářský výsledek společnosti Pohyb a zdraví v r. 2012 činí 89.900,22 Kč.

V Plzni dne 11.03. 2013

Podpis:
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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
Upozornění: v průběhu roku 2013 dojde ke změně adresy. Aktuální kontaktní údaje budou
zveřejněny na internetových stránkách www.nsm.cz (sekce Pohyb a zdraví).
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