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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO   

 

Jak optimisticky začal rok 2012, tak naopak nepříjemně se rozběhnul rok 2013. 

Činnost ukončil ředitel Mgr. Soukup a s přechodem na jinou úroveň hlavního 

zaměstnaneckého vztahu i účetní pí. Lavičková. Tradiční aktivity sice mohly být provizorním 

způsobem realizovány, ale rozběh a rozšíření dalších bylo omezeno. V roce, ve kterém slavilo 

PaZ 10. výročí činnosti. 

Komplikovaný vstup do roku 2013 se podařilo po formální stránce upravit až 

příchodem sl. Valentové jako nové ředitelky PaZ. Ve druhé polovině roku jsme zajistili i 

osobu účetní, pí Ollariovou. V mezidobí se za přispění NSM podařilo uskutečnit skoro 

nemožné – důstojným způsobem oslavit spolu s NSM (20 let působení) výročí založení. 

Bohužel personální změny, časový propad a nakonec i uskutečnění oslav se odrazily 

na rozvoji vlastní činnosti, která je spojena především s realizací střednědobých či 

dlouhodobých záměrů ředitele PaZ. 

I přes hospodářsky neúspěšný rok věřím, že činnost PaZ, o.p.s. má smysl i dopad. 

Především ve vazbě na fungování Nadace sportující mládeže. 

Děkuji všem, především Mgr. Libešovi, za pomoc a trpělivost při zajištění aktivit PaZ 

během roku 2013.  

 

 

 

        

 

Mgr. František Berka 

       předseda správní rady 

                                                                
   

   

   

   

   

   



 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
 

 

4

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. především 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.  

Šíře možností rozvoje činnosti daná statutem je však mnohem větší než v současnosti 

realizované aktivity. 

 

ZZZPPPŮŮŮSSSOOOBBB   FFFUUUNNNGGGOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÉÉÉ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII 

  

 Působení PaZ v r. 2013 ve své podstatě odráží hospodářské potíže ČR, nejasnosti ve 

způsobu fungování sportovního prostředí v ČR i v samotné Plzni. 

 V činnosti PaZ se to odrazilo hned počátkem roku v odstoupení ředitele organizace 

Mgr. Soukupa a následně koncem dubna v ukončení spolupráce s účetní pí Lavičkovou. Svoje 
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působení v oblasti zdravotního pojištění ukončil ZP-MA a Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna neprojevila zájem o pokračování ve slibně nastavené spolupráci. 

 Velmi nestabilizující začátek roku 2013 se podařilo postupnými kroky s vynaložením 

značného úsilí upravit do formálně funkčního stavu v první polovině roku především v osobě 

nové ředitelky sl. Valentové. Vše se navíc zkomplikovalo nuceným vystěhováním 

z kancelářských prostor v tribuně fotbalového stadionu ve Štruncových sadech. 

 Přes všechny výše uvedené komplikace spojené s nezkušeností nové ředitelky se 

podařilo důstojným způsobem zajistit za pomoci studentů Vyšší odborné školy zdravotnické, 

managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. (VOŠ) oslavu 10 let od založení obecně 

prospěšné společnosti spolu s oslavou 20 let od zřízení Nadace sportující mládeže. 

 Realizace dalších činností, především zjišťování pohybových dovedností  předškolních 

dětí (1P) se posunula do podzimních měsíců. Tato forma iniciace zájmu o sport se dostala do 

jakési udržovací fáze s velkým otazníkem do dalšího roku. Přesto jí považujeme za vysoce 

perspektivní vzhledem k potřebám sportovních organizací i celospolečenskému ústupu od 

nutných sportovně-pohybových aktivit. 

Zakončení roku nás vedle snah o lepší rozběh roku 2014 zaskočilo nečekaným 

ukončením činnosti člena SR PaZ Mgr. Červenky. 

Lze si jen přát, že s nastavením business plánu na rok 2014 a s pozitivně se rozbíhající 

spoluprací hlavně se studenty VOŠ, dojde k rozvoji celé instituce. Celospolečenská potřeba, 

již vybudované a potenciál mladých spolupracovníků tomu dává optimistický nádech. 

Správní rada PaZ jednala oficiálně na třech schůzkách, přičemž operativní posuny 

byly řešeny mezi předsedou SR PaZ a ředitelkou za významné organizační pomoci Mgr. 

Libeše. 

    

Správní rada:  

František Berka  

Jiří Michalík  

Petr Červenka (do 31. 12. 2013) 

Dozorčí rada:  

František Kumst  

Libuše Tafatová  

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

VVV   RRROOOCCCEEE   222000111333 

 
� SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 

 Spolupráce s NSM byla tento rok spojena především 

s udržovacími aktivitami spojenými s přestěhováním do 

nových kancelářských prostor. 

 PaZ pokračuje v zapojení do kampaně Česko se hýbe a 

uzavírá smlouvy na rok 2013 s Českou komorou fitness a 

s FISAF. I nadále je předseda SR PaZ v představenstvu České komory fitness (ČKF)., kde 

prezentuje a snaží se o uplatnění činností PaZ, zpětně podává odborné rady a doporučení, 

snaží se o další rozvoj PaZ. 

 Zapojení studentů do aktivit PaZ se stává natolik široké, že spěje pomalu ke smluvní 

spolupráci. 

 Výjimečnou, samostatnou aktivitou byla akce „Hýbej se – sportuj – buď IN s rádiem 

Kiss Proton“. Byla ve své podstatě oslavou 10 let činnosti PaZ i 20 let působení NSM. Její 

vstupní nastavení i realizační zkušenosti vytvářejí prostor pro další, tradiční pokračování. 

Pokud získá podporu od NSM, která byla od počátku iniciátorem a v převážné většině i 

investorem této akce. 

 

 

 

 

� VÝSTAVA SPORT 2013 

 
Stejně jako v minulých létech Pohyb a zdraví, o.p.s. realizovala ve spolupráci s Nadací 

sportující mládeže výstavu SPORT 2013, která se od 15. do 29. března 2013 uskutečnila v 

mázhauzu plzeňské radnice.  

Výstava plynule navázala na Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích 

žactva a dorostu, které proběhlo 14. března. Hned následující den se na výstavě objevily profily 

plzeňských sportovních nadějí nominovaných v anketě stejně jako momentky ze slavnostního 

vyhlášení. 
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       Nadace sportující mládeže v roce 2013 slavila dvacáté výročí svého založení, Pohyb a zdraví 

desáté výročí. Tomu odpovídal i charakter výstavy, který vedle představení Nadace sportující mládeže 

mapoval její historii, realizované projekty i úspěšné sportovce, které za dobu svojí existence podpořila. 

Samostatná část expozice byla věnována prezentaci dvou bojových sportů – juda a karate.  

Návštěvníci výstavy se dozvěděli zajímavé informace z historie obou sportů ve světě a 

v Plzni, představeni byli nejlepší závodníci i další zajímavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí výstavy byla také tematicky zaměřená vědomostní soutěž pro příchozí. 

Otázky vycházely z obsahu expozice a návštěvníci si mohli ověřit, jak pozorně výstavu procházeli.  

Partnerem výstavy SPORT 2013 byla Nadace 700 let města Plzně, mediálními partnery Český 

rozhlas Plzeň a informační portál Region Plzen.cz. 

 

� PROJEKT POHYB „1P“  

      INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ A PRARODIČŮ 

  

 PaZ bohužel nenavázalo v roce 2013 na předchozí spolupráci se ZP M-A, jelikož 

došlo k již naznačenému spojení této zdravotní pojišťovny s Českou průmyslovou zdravotní 

pojišťovnou. 

 Na jaře se projekt Pohyb 1P nerealizoval, z finančních důvodů a také z důvodu 

odstoupení ředitele obecně prospěšné společnosti. 
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 PaZ začala s konkrétními akcemi „1P“ až na podzim, kdy jsme mohli díky 

poskytnutým dotacím otestovat předškolní děti v několika MŠ v Plzni a Plzeňském kraji. 

Vraceli jsme se často do MŠ, kde jsme s tímto projektem již měli zkušenosti a rodiče byli 

spokojeni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili jsme také MŠ, kde si tuto aktivitu mohli vyzkoušet nově. I tam jsme se 

setkali s velmi příznivým ohlasem, a proto doufáme, že i v následujícím roce dostaneme 

podporu od samosprávy a PK, případně najdeme partnera, který by nám pomohl realizovat 

náš záměr Pohyb 1P – rozšířit Pohyb 1P po celé ČR. 

 Poprvé jsme zaznamenali zájem z druhé strany. MŠ v Jaroměři v rámci svého projektu  

získala prostředky na otestování dětí a oslovila prostřednictvím Mgr. Kolovské PaZ 

k realizaci Pohyb 1P specificky pro své potřeby. 

 Při výhledu možností tohoto projektu vycházíme i z tohoto zájmu v propojení 

s aktivitami akademického prostředí (Mgr. Kolovská je vyučující na PeF ZČU). Ukazuje se 

jako projekt s potenciálem nejen ve školském prostředí, ale i v oblasti zdravotnické – nutnost 

primární pohybové prevence k řešení stále se zvyšujícího počtu dětí i dospělých s nadváhou či 

obezitou promítající se následně do růstu počtu lidí s civilizačními chorobami, jejichž počet se 

zvyšuje s neúměrnou tělesnou váhou, významně omezenými pohybovými schopnostmi a 

dovednostmi, s pohybovou nedostatečností.  
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� HÝBEJ SE A SPORTUJ – BUĎ IN S RÁDIEM KISS PROTON 

 

Sport, pohyb, dobrá zábava. To vše v jednom dni, na jednom místě. Takový cíl jsme si 

vytkli, když jsme se v rámci oslav 10 let výročí založení Pohyb a zdraví, o.p.s. a 20 let 

Nadace sportující mládeže rozhodli uspořádat akci Hýbej se a sportuj-buď IN s rádiem Kiss 

Proton! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se uskutečnila 22. 9. 2013 pod záštitou starosty Městského obvodu Plzeň 1  

Mgr. Miroslava Brabce. Byla nezávislou součástí celostátní kampaně Česko se hýbe a 

proběhla ve vazbě na iniciativy Česko sportuje a Zdravé Česko. Celý projekt zapadá do 

koncepce jak PaZ, tak NSM a nemělo by se jednat o jednorázový projekt, ale o každoročně se 

opakující akci s možností jejího rozšíření do dalších míst. 

Nultý ročník Hýbej se a sportuj-buď IN s rádiem Kiss Proton byl připraven ve 

spolupráci s místní samosprávou jako forma služeb pro obyvatele dané lokality a zároveň jako 

podpora pravidelných sportovních aktivit organizovaných i neorganizovaných. Program byl 

určen především pro rodiny s dětmi, které stejně jako všichni ostatní návštěvníci nemuseli 

platit žádné vstupné.  

Účastníci akce si mohli po celý den zdarma vyzkoušet a blíže se seznámit s 

nejrůznějšími sporty v programech, které pro ně připravili hokejisté HC Škoda Plzeň, 

fotbalisté SSC Bolevec, házenkáři Talentu Plzeň a házenkářky DHC Plzeň, cyklisté TJ ZČE 

Plzeň a MS BIKE ACADEMY, basketbalisté TJ Lokomotivy Plzeň. Poděkování patří také 

PK Slávia VŠ Plzeň, který nabídl k využití prostory bazénu na Lochotíně, kam si lidé mohli 
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přijít zdarma zaplavat a kde také probíhala část programu. Kromě bazénu a Centrálního parku 

na Lochotíně byly využity i prostory ICE Parku a přilehlých sportovišť včetně sportovního 

zázemí 31. ZŠ a Gymnázia F. Křižíka. 

Akcí provázel moderátor Vláďa Jaroš a nechyběl ani doprovodný program včetně 

vystoupení hudební skupina ORANGE, ukázek Zumby  nebo autogramiáda olympijské 

vítězky Kateřiny Emmons (sportovní střelba), účastníka olympijských her v Londýně 

Přemysla Švarce (triatlon) či úspěšných plzeňských házenkářů Martina Šetlíka a Jiřího Hynka  

doplnily a završily pohodově strávený den. 

 

Jaké jsou roviny projektu: 

 

• Osvětová – pohybově zdravotní prevence jako součást zdravého, aktivního životního 

stylu. 

• Prezentační – ukázky dovedností a možností sportovců ze sportovních svazů (klubů). 

• Náborová – nabídka pravidelných sportovních aktivit. 

• Motivační – beseda a autogramiáda vynikajících sportovců. 

• Nové trendy – neformálně organizovaný, sám sebe regulující, ve volném čase 

pěstovaný sport. 

• Umělecké doplnění a zábavný charakter – sport je součástí širšího pojetí kultury, 

kulturních projevů člověka. 

 

� PREZENTACE  

 

Mezi hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti PaZ patří spolupráce při 

zajišťování prezentace Nadace sportující mládeže, jejích projektů a aktivit i popularizace 

pohybových aktivit a sportu vůbec.  

V roce 2013 pokračovala spolupráce s NSM na projektu Pohyb 1P. Pro ten byla již 

v předcházejícím roce vytvořena subdoména pohyb1p.nsm.cz, na které byl projekt i jeho 

jednotlivé akce prezentován. 

  Další významnou oblastí spolupráce byla realizace projektu Hýbej se a sportuj, buď 

IN s rádiem Kiss Proton! Podrobnosti o této akci jsou samostatnou součástí výroční zprávy. 

PaZ vedle realizace zajišťovala i prezentaci akce. 



 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
 

 

11

PaZ nemá vlastní internetové stránky především z ekonomických důvodů. Základní 

informace o společnosti jsou k dispozici na samostatné internetové stránce 

(www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/), která je součástí webu nadace. Zde PaZ zveřejňuje svoje 

výroční zprávy a další základní informace o své činnosti.  

 

FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 

�  HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 
  

Hospodaření PaZ za rok 2013 ukázalo, že bez koncepčního nastavení činnosti 

(naplňování business plánu) a bez dlouhodobých smluvních vztahů podložených každoroční 

realizační aktivitou, nebude hospodaření vyrovnané a bude podléhat turbulencím.  

Další rozvoj činnosti i hospodářských výsledků bude spojen především s osobností 

ředitele/ky a naplňování cílů, které budou v souladu s celospolečenskými potřebami a jejich 

podporou z veřejných zdrojů.  

Nadále se ukazuje, že základ fungování PaZ je opřen o spolupráci s NSM. Hospodářský 

výsledek byl ovlivněn plánovanou ztrátou k oslavám 10 let založení PaZ. Dalším 

neplánovaným, ale v konečném důsledku očekávaným finančním propadem byla realizace 

zjišťování pohybových dovedností 1P. Pozitivní externalitou, přidanou hodnotou by do 

budoucnosti mělo být využití 1P v rámci aktivit spolupracujících subjektů a zvyšujícího se  

tlaku na pohybovou dostatečnost, včetně preventivního zaměření, především mládeže. 

Ztrátu ve výši 39 350 Kč lze pokrýt z rezervních zdrojů PaZ a neznamená ohrožení její 

činnosti do budoucna. 
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Rozvaha 
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Výsledovka 
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Příloha k účetní závěrce 2013 
 
1. 
 název a sídlo firmy:   Pohyb a zdraví o.p.s .                                IČO:  26359090                       
                                             Štruncovy sady 3 
                                            301 00 Plzeň 
                                     
                                                                               
 forma podnikání:      obecně prospěšná společnost 
 
 předmět činnosti:       podpora, zprostředkování a poskytování 
   1 – v oblasti sportu 
   2 – kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb
  
                                           
        základní kapitál:        430 tis. Kč 
                              
 zakladatel:                 Nadace sportující mládeže 
 
 dozorčí rada:  Kumst František, nar. 4.7.1983 
   Tafatová Libuše, nar. 1.10.1960 
   PaedDr. Kůda Václav, nar. 25.10.1945                                         
                                        
 Správní rada :  Předseda  – Mgr. Berka František, nar. 25.12.1955 
   Členové  – Mgr. Červenka Petr, nar. 6.10.1950  
    – Mgr. Michalík Jiří, nar. 2.10.1954 
 
 Statutární orgán:  ředitel  - Valentová Lada, nar. 15.7.1990 
 
     
 
 Datum vzniku:  22. 7. 2003     
 
 
2.                                                               

Společnost  nemá žádnou majetkovou účast v  jiné firmě. 
    
3. 
 Společnost zaměstnává pouze mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce 
 
4. 

V průběhu účetního období nebyly měněny způsoby oceňování ani nebyly měněny 
postupy účtování. 

 
       Přepočtu údajů z cizí měny na českou měnu nebyl použit.  

 
6.  

Účetní jednotka nemá neuhrazené závazky vůči FÚ, OSSZ a ZP. 
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7. 
 Společnost  nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. 
 Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.  

Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly vyúčtované v účetnictví a 
uvedené rozvaze. 

 
 
8. 
 Tržby za vlastní výkony   121   tisíc Kč  
        Výnosy z dl. fin. majetku                                                      56   tisíc Kč  
 Přijaté příspěvky                                                                    5      tisíc Kč 
 Provozní dotace     68   tisíc Kč 
 Výnosy celkem   250 tisíc Kč  
 
 Spotřebované nákupy      5   tisíc Kč 
 Služby    223 tisíc Kč    
 Osobní náklady celkem    58 tisíc Kč 
 Daně a poplatky       4 tisíc Kč 
 Náklady celkem   290 tisíc Kč 
 
 Výsledek hospodaření za účetní období - 40     tisíc Kč 
             
 
 
9. 
 Účetní jednotka nemá žádné akcie ani dluhopisy. 
      
       
10. 
      Tržby za služby z hlavní činnosti                                      121  tisíc Kč  
  
        
 
 
 
 

   Lada VALENTOVÁ 
   statutární zástupce 
   ředitelka PaZ 

 
  V Plzni  20. 3. 2014                                                            
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT 

 
 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

e-mail: paz@nsm.cz 
 
 

Fakturační adresa: 
 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Štruncovy sady 3 

301 00 Plzeň 
IČ: 263 59 090 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300 
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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO   

 

Jak optimisticky začal rok 2012, tak naopak nepříjemně se rozběhnul rok 2013. 

Činnost ukončil ředitel Mgr. Soukup a s přechodem na jinou úroveň hlavního 

zaměstnaneckého vztahu i účetní pí. Lavičková. Tradiční aktivity sice mohly být provizorním 

způsobem realizovány, ale rozběh a rozšíření dalších bylo omezeno. V roce, ve kterém slavilo 

PaZ 10. výročí činnosti. 

Komplikovaný vstup do roku 2013 se podařilo po formální stránce upravit až 

příchodem sl. Valentové jako nové ředitelky PaZ. Ve druhé polovině roku jsme zajistili i 

osobu účetní, pí Ollariovou. V mezidobí se za přispění NSM podařilo uskutečnit skoro 

nemožné – důstojným způsobem oslavit spolu s NSM (20 let působení) výročí založení. 

Bohužel personální změny, časový propad a nakonec i uskutečnění oslav se odrazily 

na rozvoji vlastní činnosti, která je spojena především s realizací střednědobých či 

dlouhodobých záměrů ředitele PaZ. 

I přes hospodářsky neúspěšný rok věřím, že činnost PaZ, o.p.s. má smysl i dopad. 

Především ve vazbě na fungování Nadace sportující mládeže. 

Děkuji všem, především Mgr. Libešovi, za pomoc a trpělivost při zajištění aktivit PaZ 

během roku 2013.  

 

 

 

        

 

Mgr. František Berka 

       předseda správní rady 
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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. především 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.  

Šíře možností rozvoje činnosti daná statutem je však mnohem větší než v současnosti 

realizované aktivity. 

 

ZZZPPPŮŮŮSSSOOOBBB   FFFUUUNNNGGGOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÉÉÉ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII 

  

 Působení PaZ v r. 2013 ve své podstatě odráží hospodářské potíže ČR, nejasnosti ve 

způsobu fungování sportovního prostředí v ČR i v samotné Plzni. 

 V činnosti PaZ se to odrazilo hned počátkem roku v odstoupení ředitele organizace 

Mgr. Soukupa a následně koncem dubna v ukončení spolupráce s účetní pí Lavičkovou. Svoje 
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působení v oblasti zdravotního pojištění ukončil ZP-MA a Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna neprojevila zájem o pokračování ve slibně nastavené spolupráci. 

 Velmi nestabilizující začátek roku 2013 se podařilo postupnými kroky s vynaložením 

značného úsilí upravit do formálně funkčního stavu v první polovině roku především v osobě 

nové ředitelky sl. Valentové. Vše se navíc zkomplikovalo nuceným vystěhováním 

z kancelářských prostor v tribuně fotbalového stadionu ve Štruncových sadech. 

 Přes všechny výše uvedené komplikace spojené s nezkušeností nové ředitelky se 

podařilo důstojným způsobem zajistit za pomoci studentů Vyšší odborné školy zdravotnické, 

managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. (VOŠ) oslavu 10 let od založení obecně 

prospěšné společnosti spolu s oslavou 20 let od zřízení Nadace sportující mládeže. 

 Realizace dalších činností, především zjišťování pohybových dovedností  předškolních 

dětí (1P) se posunula do podzimních měsíců. Tato forma iniciace zájmu o sport se dostala do 

jakési udržovací fáze s velkým otazníkem do dalšího roku. Přesto jí považujeme za vysoce 

perspektivní vzhledem k potřebám sportovních organizací i celospolečenskému ústupu od 

nutných sportovně-pohybových aktivit. 

Zakončení roku nás vedle snah o lepší rozběh roku 2014 zaskočilo nečekaným 

ukončením činnosti člena SR PaZ Mgr. Červenky. 

Lze si jen přát, že s nastavením business plánu na rok 2014 a s pozitivně se rozbíhající 

spoluprací hlavně se studenty VOŠ, dojde k rozvoji celé instituce. Celospolečenská potřeba, 

již vybudované a potenciál mladých spolupracovníků tomu dává optimistický nádech. 

Správní rada PaZ jednala oficiálně na třech schůzkách, přičemž operativní posuny 

byly řešeny mezi předsedou SR PaZ a ředitelkou za významné organizační pomoci Mgr. 

Libeše. 

    

Správní rada:  

František Berka  

Jiří Michalík  

Petr Červenka (do 31. 12. 2013) 

Dozorčí rada:  

František Kumst  

Libuše Tafatová  

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

VVV   RRROOOCCCEEE   222000111333 

 
� SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 

 Spolupráce s NSM byla tento rok spojena především 

s udržovacími aktivitami spojenými s přestěhováním do 

nových kancelářských prostor. 

 PaZ pokračuje v zapojení do kampaně Česko se hýbe a 

uzavírá smlouvy na rok 2013 s Českou komorou fitness a 

s FISAF. I nadále je předseda SR PaZ v představenstvu České komory fitness (ČKF)., kde 

prezentuje a snaží se o uplatnění činností PaZ, zpětně podává odborné rady a doporučení, 

snaží se o další rozvoj PaZ. 

 Zapojení studentů do aktivit PaZ se stává natolik široké, že spěje pomalu ke smluvní 

spolupráci. 

 Výjimečnou, samostatnou aktivitou byla akce „Hýbej se – sportuj – buď IN s rádiem 

Kiss Proton“. Byla ve své podstatě oslavou 10 let činnosti PaZ i 20 let působení NSM. Její 

vstupní nastavení i realizační zkušenosti vytvářejí prostor pro další, tradiční pokračování. 

Pokud získá podporu od NSM, která byla od počátku iniciátorem a v převážné většině i 

investorem této akce. 

 

 

 

 

� VÝSTAVA SPORT 2013 

 
Stejně jako v minulých létech Pohyb a zdraví, o.p.s. realizovala ve spolupráci s Nadací 

sportující mládeže výstavu SPORT 2013, která se od 15. do 29. března 2013 uskutečnila v 

mázhauzu plzeňské radnice.  

Výstava plynule navázala na Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích 

žactva a dorostu, které proběhlo 14. března. Hned následující den se na výstavě objevily profily 

plzeňských sportovních nadějí nominovaných v anketě stejně jako momentky ze slavnostního 

vyhlášení. 
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       Nadace sportující mládeže v roce 2013 slavila dvacáté výročí svého založení, Pohyb a zdraví 

desáté výročí. Tomu odpovídal i charakter výstavy, který vedle představení Nadace sportující mládeže 

mapoval její historii, realizované projekty i úspěšné sportovce, které za dobu svojí existence podpořila. 

Samostatná část expozice byla věnována prezentaci dvou bojových sportů – juda a karate.  

Návštěvníci výstavy se dozvěděli zajímavé informace z historie obou sportů ve světě a 

v Plzni, představeni byli nejlepší závodníci i další zajímavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí výstavy byla také tematicky zaměřená vědomostní soutěž pro příchozí. 

Otázky vycházely z obsahu expozice a návštěvníci si mohli ověřit, jak pozorně výstavu procházeli.  

Partnerem výstavy SPORT 2013 byla Nadace 700 let města Plzně, mediálními partnery Český 

rozhlas Plzeň a informační portál Region Plzen.cz. 

 

� PROJEKT POHYB „1P“  

      INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ A PRARODIČŮ 

  

 PaZ bohužel nenavázalo v roce 2013 na předchozí spolupráci se ZP M-A, jelikož 

došlo k již naznačenému spojení této zdravotní pojišťovny s Českou průmyslovou zdravotní 

pojišťovnou. 

 Na jaře se projekt Pohyb 1P nerealizoval, z finančních důvodů a také z důvodu 

odstoupení ředitele obecně prospěšné společnosti. 
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 PaZ začala s konkrétními akcemi „1P“ až na podzim, kdy jsme mohli díky 

poskytnutým dotacím otestovat předškolní děti v několika MŠ v Plzni a Plzeňském kraji. 

Vraceli jsme se často do MŠ, kde jsme s tímto projektem již měli zkušenosti a rodiče byli 

spokojeni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili jsme také MŠ, kde si tuto aktivitu mohli vyzkoušet nově. I tam jsme se 

setkali s velmi příznivým ohlasem, a proto doufáme, že i v následujícím roce dostaneme 

podporu od samosprávy a PK, případně najdeme partnera, který by nám pomohl realizovat 

náš záměr Pohyb 1P – rozšířit Pohyb 1P po celé ČR. 

 Poprvé jsme zaznamenali zájem z druhé strany. MŠ v Jaroměři v rámci svého projektu  

získala prostředky na otestování dětí a oslovila prostřednictvím Mgr. Kolovské PaZ 

k realizaci Pohyb 1P specificky pro své potřeby. 

 Při výhledu možností tohoto projektu vycházíme i z tohoto zájmu v propojení 

s aktivitami akademického prostředí (Mgr. Kolovská je vyučující na PeF ZČU). Ukazuje se 

jako projekt s potenciálem nejen ve školském prostředí, ale i v oblasti zdravotnické – nutnost 

primární pohybové prevence k řešení stále se zvyšujícího počtu dětí i dospělých s nadváhou či 

obezitou promítající se následně do růstu počtu lidí s civilizačními chorobami, jejichž počet se 

zvyšuje s neúměrnou tělesnou váhou, významně omezenými pohybovými schopnostmi a 

dovednostmi, s pohybovou nedostatečností.  
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� HÝBEJ SE A SPORTUJ – BUĎ IN S RÁDIEM KISS PROTON 

 

Sport, pohyb, dobrá zábava. To vše v jednom dni, na jednom místě. Takový cíl jsme si 

vytkli, když jsme se v rámci oslav 10 let výročí založení Pohyb a zdraví, o.p.s. a 20 let 

Nadace sportující mládeže rozhodli uspořádat akci Hýbej se a sportuj-buď IN s rádiem Kiss 

Proton! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se uskutečnila 22. 9. 2013 pod záštitou starosty Městského obvodu Plzeň 1  

Mgr. Miroslava Brabce. Byla nezávislou součástí celostátní kampaně Česko se hýbe a 

proběhla ve vazbě na iniciativy Česko sportuje a Zdravé Česko. Celý projekt zapadá do 

koncepce jak PaZ, tak NSM a nemělo by se jednat o jednorázový projekt, ale o každoročně se 

opakující akci s možností jejího rozšíření do dalších míst. 

Nultý ročník Hýbej se a sportuj-buď IN s rádiem Kiss Proton byl připraven ve 

spolupráci s místní samosprávou jako forma služeb pro obyvatele dané lokality a zároveň jako 

podpora pravidelných sportovních aktivit organizovaných i neorganizovaných. Program byl 

určen především pro rodiny s dětmi, které stejně jako všichni ostatní návštěvníci nemuseli 

platit žádné vstupné.  

Účastníci akce si mohli po celý den zdarma vyzkoušet a blíže se seznámit s 

nejrůznějšími sporty v programech, které pro ně připravili hokejisté HC Škoda Plzeň, 

fotbalisté SSC Bolevec, házenkáři Talentu Plzeň a házenkářky DHC Plzeň, cyklisté TJ ZČE 

Plzeň a MS BIKE ACADEMY, basketbalisté TJ Lokomotivy Plzeň. Poděkování patří také 

PK Slávia VŠ Plzeň, který nabídl k využití prostory bazénu na Lochotíně, kam si lidé mohli 
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přijít zdarma zaplavat a kde také probíhala část programu. Kromě bazénu a Centrálního parku 

na Lochotíně byly využity i prostory ICE Parku a přilehlých sportovišť včetně sportovního 

zázemí 31. ZŠ a Gymnázia F. Křižíka. 

Akcí provázel moderátor Vláďa Jaroš a nechyběl ani doprovodný program včetně 

vystoupení hudební skupina ORANGE, ukázek Zumby  nebo autogramiáda olympijské 

vítězky Kateřiny Emmons (sportovní střelba), účastníka olympijských her v Londýně 

Přemysla Švarce (triatlon) či úspěšných plzeňských házenkářů Martina Šetlíka a Jiřího Hynka  

doplnily a završily pohodově strávený den. 

 

Jaké jsou roviny projektu: 

 

• Osvětová – pohybově zdravotní prevence jako součást zdravého, aktivního životního 

stylu. 

• Prezentační – ukázky dovedností a možností sportovců ze sportovních svazů (klubů). 

• Náborová – nabídka pravidelných sportovních aktivit. 

• Motivační – beseda a autogramiáda vynikajících sportovců. 

• Nové trendy – neformálně organizovaný, sám sebe regulující, ve volném čase 

pěstovaný sport. 

• Umělecké doplnění a zábavný charakter – sport je součástí širšího pojetí kultury, 

kulturních projevů člověka. 

 

� PREZENTACE  

 

Mezi hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti PaZ patří spolupráce při 

zajišťování prezentace Nadace sportující mládeže, jejích projektů a aktivit i popularizace 

pohybových aktivit a sportu vůbec.  

V roce 2013 pokračovala spolupráce s NSM na projektu Pohyb 1P. Pro ten byla již 

v předcházejícím roce vytvořena subdoména pohyb1p.nsm.cz, na které byl projekt i jeho 

jednotlivé akce prezentován. 

  Další významnou oblastí spolupráce byla realizace projektu Hýbej se a sportuj, buď 

IN s rádiem Kiss Proton! Podrobnosti o této akci jsou samostatnou součástí výroční zprávy. 

PaZ vedle realizace zajišťovala i prezentaci akce. 
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PaZ nemá vlastní internetové stránky především z ekonomických důvodů. Základní 

informace o společnosti jsou k dispozici na samostatné internetové stránce 

(www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/), která je součástí webu nadace. Zde PaZ zveřejňuje svoje 

výroční zprávy a další základní informace o své činnosti.  

 

FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 

�  HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 
  

Hospodaření PaZ za rok 2013 ukázalo, že bez koncepčního nastavení činnosti 

(naplňování business plánu) a bez dlouhodobých smluvních vztahů podložených každoroční 

realizační aktivitou, nebude hospodaření vyrovnané a bude podléhat turbulencím.  

Další rozvoj činnosti i hospodářských výsledků bude spojen především s osobností 

ředitele/ky a naplňování cílů, které budou v souladu s celospolečenskými potřebami a jejich 

podporou z veřejných zdrojů.  

Nadále se ukazuje, že základ fungování PaZ je opřen o spolupráci s NSM. Hospodářský 

výsledek byl ovlivněn plánovanou ztrátou k oslavám 10 let založení PaZ. Dalším 

neplánovaným, ale v konečném důsledku očekávaným finančním propadem byla realizace 

zjišťování pohybových dovedností 1P. Pozitivní externalitou, přidanou hodnotou by do 

budoucnosti mělo být využití 1P v rámci aktivit spolupracujících subjektů a zvyšujícího se  

tlaku na pohybovou dostatečnost, včetně preventivního zaměření, především mládeže. 

Ztrátu ve výši 39 350 Kč lze pokrýt z rezervních zdrojů PaZ a neznamená ohrožení její 

činnosti do budoucna. 
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Rozvaha 
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Výsledovka 
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Příloha k účetní závěrce 2013 
 
1. 
 název a sídlo firmy:   Pohyb a zdraví o.p.s .                                IČO:  26359090                       
                                             Štruncovy sady 3 
                                            301 00 Plzeň 
                                     
                                                                               
 forma podnikání:      obecně prospěšná společnost 
 
 předmět činnosti:       podpora, zprostředkování a poskytování 
   1 – v oblasti sportu 
   2 – kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb
  
                                           
        základní kapitál:        430 tis. Kč 
                              
 zakladatel:                 Nadace sportující mládeže 
 
 dozorčí rada:  Kumst František, nar. 4.7.1983 
   Tafatová Libuše, nar. 1.10.1960 
   PaedDr. Kůda Václav, nar. 25.10.1945                                         
                                        
 Správní rada :  Předseda  – Mgr. Berka František, nar. 25.12.1955 
   Členové  – Mgr. Červenka Petr, nar. 6.10.1950  
    – Mgr. Michalík Jiří, nar. 2.10.1954 
 
 Statutární orgán:  ředitel  - Valentová Lada, nar. 15.7.1990 
 
     
 
 Datum vzniku:  22. 7. 2003     
 
 
2.                                                               

Společnost  nemá žádnou majetkovou účast v  jiné firmě. 
    
3. 
 Společnost zaměstnává pouze mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce 
 
4. 

V průběhu účetního období nebyly měněny způsoby oceňování ani nebyly měněny 
postupy účtování. 

 
       Přepočtu údajů z cizí měny na českou měnu nebyl použit.  

 
6.  

Účetní jednotka nemá neuhrazené závazky vůči FÚ, OSSZ a ZP. 
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7. 
 Společnost  nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. 
 Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.  

Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly vyúčtované v účetnictví a 
uvedené rozvaze. 

 
 
8. 
 Tržby za vlastní výkony   121   tisíc Kč  
        Výnosy z dl. fin. majetku                                                      56   tisíc Kč  
 Přijaté příspěvky                                                                    5      tisíc Kč 
 Provozní dotace     68   tisíc Kč 
 Výnosy celkem   250 tisíc Kč  
 
 Spotřebované nákupy      5   tisíc Kč 
 Služby    223 tisíc Kč    
 Osobní náklady celkem    58 tisíc Kč 
 Daně a poplatky       4 tisíc Kč 
 Náklady celkem   290 tisíc Kč 
 
 Výsledek hospodaření za účetní období - 40     tisíc Kč 
             
 
 
9. 
 Účetní jednotka nemá žádné akcie ani dluhopisy. 
      
       
10. 
      Tržby za služby z hlavní činnosti                                      121  tisíc Kč  
  
        
 
 
 
 

   Lada VALENTOVÁ 
   statutární zástupce 
   ředitelka PaZ 

 
  V Plzni  20. 3. 2014                                                            
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT 

 
 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

e-mail: paz@nsm.cz 
 
 

Fakturační adresa: 
 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Štruncovy sady 3 

301 00 Plzeň 
IČ: 263 59 090 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300 
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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO   

 

Jak optimisticky začal rok 2012, tak naopak nepříjemně se rozběhnul rok 2013. 

Činnost ukončil ředitel Mgr. Soukup a s přechodem na jinou úroveň hlavního 

zaměstnaneckého vztahu i účetní pí. Lavičková. Tradiční aktivity sice mohly být provizorním 

způsobem realizovány, ale rozběh a rozšíření dalších bylo omezeno. V roce, ve kterém slavilo 

PaZ 10. výročí činnosti. 

Komplikovaný vstup do roku 2013 se podařilo po formální stránce upravit až 

příchodem sl. Valentové jako nové ředitelky PaZ. Ve druhé polovině roku jsme zajistili i 

osobu účetní, pí Ollariovou. V mezidobí se za přispění NSM podařilo uskutečnit skoro 

nemožné – důstojným způsobem oslavit spolu s NSM (20 let působení) výročí založení. 

Bohužel personální změny, časový propad a nakonec i uskutečnění oslav se odrazily 

na rozvoji vlastní činnosti, která je spojena především s realizací střednědobých či 

dlouhodobých záměrů ředitele PaZ. 

I přes hospodářsky neúspěšný rok věřím, že činnost PaZ, o.p.s. má smysl i dopad. 

Především ve vazbě na fungování Nadace sportující mládeže. 

Děkuji všem, především Mgr. Libešovi, za pomoc a trpělivost při zajištění aktivit PaZ 

během roku 2013.  

 

 

 

        

 

Mgr. František Berka 

       předseda správní rady 
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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. především 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.  

Šíře možností rozvoje činnosti daná statutem je však mnohem větší než v současnosti 

realizované aktivity. 

 

ZZZPPPŮŮŮSSSOOOBBB   FFFUUUNNNGGGOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÉÉÉ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII 

  

 Působení PaZ v r. 2013 ve své podstatě odráží hospodářské potíže ČR, nejasnosti ve 

způsobu fungování sportovního prostředí v ČR i v samotné Plzni. 

 V činnosti PaZ se to odrazilo hned počátkem roku v odstoupení ředitele organizace 

Mgr. Soukupa a následně koncem dubna v ukončení spolupráce s účetní pí Lavičkovou. Svoje 
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působení v oblasti zdravotního pojištění ukončil ZP-MA a Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna neprojevila zájem o pokračování ve slibně nastavené spolupráci. 

 Velmi nestabilizující začátek roku 2013 se podařilo postupnými kroky s vynaložením 

značného úsilí upravit do formálně funkčního stavu v první polovině roku především v osobě 

nové ředitelky sl. Valentové. Vše se navíc zkomplikovalo nuceným vystěhováním 

z kancelářských prostor v tribuně fotbalového stadionu ve Štruncových sadech. 

 Přes všechny výše uvedené komplikace spojené s nezkušeností nové ředitelky se 

podařilo důstojným způsobem zajistit za pomoci studentů Vyšší odborné školy zdravotnické, 

managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. (VOŠ) oslavu 10 let od založení obecně 

prospěšné společnosti spolu s oslavou 20 let od zřízení Nadace sportující mládeže. 

 Realizace dalších činností, především zjišťování pohybových dovedností  předškolních 

dětí (1P) se posunula do podzimních měsíců. Tato forma iniciace zájmu o sport se dostala do 

jakési udržovací fáze s velkým otazníkem do dalšího roku. Přesto jí považujeme za vysoce 

perspektivní vzhledem k potřebám sportovních organizací i celospolečenskému ústupu od 

nutných sportovně-pohybových aktivit. 

Zakončení roku nás vedle snah o lepší rozběh roku 2014 zaskočilo nečekaným 

ukončením činnosti člena SR PaZ Mgr. Červenky. 

Lze si jen přát, že s nastavením business plánu na rok 2014 a s pozitivně se rozbíhající 

spoluprací hlavně se studenty VOŠ, dojde k rozvoji celé instituce. Celospolečenská potřeba, 

již vybudované a potenciál mladých spolupracovníků tomu dává optimistický nádech. 

Správní rada PaZ jednala oficiálně na třech schůzkách, přičemž operativní posuny 

byly řešeny mezi předsedou SR PaZ a ředitelkou za významné organizační pomoci Mgr. 

Libeše. 

    

Správní rada:  

František Berka  

Jiří Michalík  

Petr Červenka (do 31. 12. 2013) 

Dozorčí rada:  

František Kumst  

Libuše Tafatová  

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

VVV   RRROOOCCCEEE   222000111333 

 
� SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 

 Spolupráce s NSM byla tento rok spojena především 

s udržovacími aktivitami spojenými s přestěhováním do 

nových kancelářských prostor. 

 PaZ pokračuje v zapojení do kampaně Česko se hýbe a 

uzavírá smlouvy na rok 2013 s Českou komorou fitness a 

s FISAF. I nadále je předseda SR PaZ v představenstvu České komory fitness (ČKF)., kde 

prezentuje a snaží se o uplatnění činností PaZ, zpětně podává odborné rady a doporučení, 

snaží se o další rozvoj PaZ. 

 Zapojení studentů do aktivit PaZ se stává natolik široké, že spěje pomalu ke smluvní 

spolupráci. 

 Výjimečnou, samostatnou aktivitou byla akce „Hýbej se – sportuj – buď IN s rádiem 

Kiss Proton“. Byla ve své podstatě oslavou 10 let činnosti PaZ i 20 let působení NSM. Její 

vstupní nastavení i realizační zkušenosti vytvářejí prostor pro další, tradiční pokračování. 

Pokud získá podporu od NSM, která byla od počátku iniciátorem a v převážné většině i 

investorem této akce. 

 

 

 

 

� VÝSTAVA SPORT 2013 

 
Stejně jako v minulých létech Pohyb a zdraví, o.p.s. realizovala ve spolupráci s Nadací 

sportující mládeže výstavu SPORT 2013, která se od 15. do 29. března 2013 uskutečnila v 

mázhauzu plzeňské radnice.  

Výstava plynule navázala na Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích 

žactva a dorostu, které proběhlo 14. března. Hned následující den se na výstavě objevily profily 

plzeňských sportovních nadějí nominovaných v anketě stejně jako momentky ze slavnostního 

vyhlášení. 
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       Nadace sportující mládeže v roce 2013 slavila dvacáté výročí svého založení, Pohyb a zdraví 

desáté výročí. Tomu odpovídal i charakter výstavy, který vedle představení Nadace sportující mládeže 

mapoval její historii, realizované projekty i úspěšné sportovce, které za dobu svojí existence podpořila. 

Samostatná část expozice byla věnována prezentaci dvou bojových sportů – juda a karate.  

Návštěvníci výstavy se dozvěděli zajímavé informace z historie obou sportů ve světě a 

v Plzni, představeni byli nejlepší závodníci i další zajímavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí výstavy byla také tematicky zaměřená vědomostní soutěž pro příchozí. 

Otázky vycházely z obsahu expozice a návštěvníci si mohli ověřit, jak pozorně výstavu procházeli.  

Partnerem výstavy SPORT 2013 byla Nadace 700 let města Plzně, mediálními partnery Český 

rozhlas Plzeň a informační portál Region Plzen.cz. 

 

� PROJEKT POHYB „1P“  

      INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ A PRARODIČŮ 

  

 PaZ bohužel nenavázalo v roce 2013 na předchozí spolupráci se ZP M-A, jelikož 

došlo k již naznačenému spojení této zdravotní pojišťovny s Českou průmyslovou zdravotní 

pojišťovnou. 

 Na jaře se projekt Pohyb 1P nerealizoval, z finančních důvodů a také z důvodu 

odstoupení ředitele obecně prospěšné společnosti. 
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 PaZ začala s konkrétními akcemi „1P“ až na podzim, kdy jsme mohli díky 

poskytnutým dotacím otestovat předškolní děti v několika MŠ v Plzni a Plzeňském kraji. 

Vraceli jsme se často do MŠ, kde jsme s tímto projektem již měli zkušenosti a rodiče byli 

spokojeni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili jsme také MŠ, kde si tuto aktivitu mohli vyzkoušet nově. I tam jsme se 

setkali s velmi příznivým ohlasem, a proto doufáme, že i v následujícím roce dostaneme 

podporu od samosprávy a PK, případně najdeme partnera, který by nám pomohl realizovat 

náš záměr Pohyb 1P – rozšířit Pohyb 1P po celé ČR. 

 Poprvé jsme zaznamenali zájem z druhé strany. MŠ v Jaroměři v rámci svého projektu  

získala prostředky na otestování dětí a oslovila prostřednictvím Mgr. Kolovské PaZ 

k realizaci Pohyb 1P specificky pro své potřeby. 

 Při výhledu možností tohoto projektu vycházíme i z tohoto zájmu v propojení 

s aktivitami akademického prostředí (Mgr. Kolovská je vyučující na PeF ZČU). Ukazuje se 

jako projekt s potenciálem nejen ve školském prostředí, ale i v oblasti zdravotnické – nutnost 

primární pohybové prevence k řešení stále se zvyšujícího počtu dětí i dospělých s nadváhou či 

obezitou promítající se následně do růstu počtu lidí s civilizačními chorobami, jejichž počet se 

zvyšuje s neúměrnou tělesnou váhou, významně omezenými pohybovými schopnostmi a 

dovednostmi, s pohybovou nedostatečností.  
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� HÝBEJ SE A SPORTUJ – BUĎ IN S RÁDIEM KISS PROTON 

 

Sport, pohyb, dobrá zábava. To vše v jednom dni, na jednom místě. Takový cíl jsme si 

vytkli, když jsme se v rámci oslav 10 let výročí založení Pohyb a zdraví, o.p.s. a 20 let 

Nadace sportující mládeže rozhodli uspořádat akci Hýbej se a sportuj-buď IN s rádiem Kiss 

Proton! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se uskutečnila 22. 9. 2013 pod záštitou starosty Městského obvodu Plzeň 1  

Mgr. Miroslava Brabce. Byla nezávislou součástí celostátní kampaně Česko se hýbe a 

proběhla ve vazbě na iniciativy Česko sportuje a Zdravé Česko. Celý projekt zapadá do 

koncepce jak PaZ, tak NSM a nemělo by se jednat o jednorázový projekt, ale o každoročně se 

opakující akci s možností jejího rozšíření do dalších míst. 

Nultý ročník Hýbej se a sportuj-buď IN s rádiem Kiss Proton byl připraven ve 

spolupráci s místní samosprávou jako forma služeb pro obyvatele dané lokality a zároveň jako 

podpora pravidelných sportovních aktivit organizovaných i neorganizovaných. Program byl 

určen především pro rodiny s dětmi, které stejně jako všichni ostatní návštěvníci nemuseli 

platit žádné vstupné.  

Účastníci akce si mohli po celý den zdarma vyzkoušet a blíže se seznámit s 

nejrůznějšími sporty v programech, které pro ně připravili hokejisté HC Škoda Plzeň, 

fotbalisté SSC Bolevec, házenkáři Talentu Plzeň a házenkářky DHC Plzeň, cyklisté TJ ZČE 

Plzeň a MS BIKE ACADEMY, basketbalisté TJ Lokomotivy Plzeň. Poděkování patří také 

PK Slávia VŠ Plzeň, který nabídl k využití prostory bazénu na Lochotíně, kam si lidé mohli 
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přijít zdarma zaplavat a kde také probíhala část programu. Kromě bazénu a Centrálního parku 

na Lochotíně byly využity i prostory ICE Parku a přilehlých sportovišť včetně sportovního 

zázemí 31. ZŠ a Gymnázia F. Křižíka. 

Akcí provázel moderátor Vláďa Jaroš a nechyběl ani doprovodný program včetně 

vystoupení hudební skupina ORANGE, ukázek Zumby  nebo autogramiáda olympijské 

vítězky Kateřiny Emmons (sportovní střelba), účastníka olympijských her v Londýně 

Přemysla Švarce (triatlon) či úspěšných plzeňských házenkářů Martina Šetlíka a Jiřího Hynka  

doplnily a završily pohodově strávený den. 

 

Jaké jsou roviny projektu: 

 

• Osvětová – pohybově zdravotní prevence jako součást zdravého, aktivního životního 

stylu. 

• Prezentační – ukázky dovedností a možností sportovců ze sportovních svazů (klubů). 

• Náborová – nabídka pravidelných sportovních aktivit. 

• Motivační – beseda a autogramiáda vynikajících sportovců. 

• Nové trendy – neformálně organizovaný, sám sebe regulující, ve volném čase 

pěstovaný sport. 

• Umělecké doplnění a zábavný charakter – sport je součástí širšího pojetí kultury, 

kulturních projevů člověka. 

 

� PREZENTACE  

 

Mezi hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti PaZ patří spolupráce při 

zajišťování prezentace Nadace sportující mládeže, jejích projektů a aktivit i popularizace 

pohybových aktivit a sportu vůbec.  

V roce 2013 pokračovala spolupráce s NSM na projektu Pohyb 1P. Pro ten byla již 

v předcházejícím roce vytvořena subdoména pohyb1p.nsm.cz, na které byl projekt i jeho 

jednotlivé akce prezentován. 

  Další významnou oblastí spolupráce byla realizace projektu Hýbej se a sportuj, buď 

IN s rádiem Kiss Proton! Podrobnosti o této akci jsou samostatnou součástí výroční zprávy. 

PaZ vedle realizace zajišťovala i prezentaci akce. 



 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
 

 

11

PaZ nemá vlastní internetové stránky především z ekonomických důvodů. Základní 

informace o společnosti jsou k dispozici na samostatné internetové stránce 

(www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/), která je součástí webu nadace. Zde PaZ zveřejňuje svoje 

výroční zprávy a další základní informace o své činnosti.  

 

FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 

�  HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 
  

Hospodaření PaZ za rok 2013 ukázalo, že bez koncepčního nastavení činnosti 

(naplňování business plánu) a bez dlouhodobých smluvních vztahů podložených každoroční 

realizační aktivitou, nebude hospodaření vyrovnané a bude podléhat turbulencím.  

Další rozvoj činnosti i hospodářských výsledků bude spojen především s osobností 

ředitele/ky a naplňování cílů, které budou v souladu s celospolečenskými potřebami a jejich 

podporou z veřejných zdrojů.  

Nadále se ukazuje, že základ fungování PaZ je opřen o spolupráci s NSM. Hospodářský 

výsledek byl ovlivněn plánovanou ztrátou k oslavám 10 let založení PaZ. Dalším 

neplánovaným, ale v konečném důsledku očekávaným finančním propadem byla realizace 

zjišťování pohybových dovedností 1P. Pozitivní externalitou, přidanou hodnotou by do 

budoucnosti mělo být využití 1P v rámci aktivit spolupracujících subjektů a zvyšujícího se  

tlaku na pohybovou dostatečnost, včetně preventivního zaměření, především mládeže. 

Ztrátu ve výši 39 350 Kč lze pokrýt z rezervních zdrojů PaZ a neznamená ohrožení její 

činnosti do budoucna. 
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Rozvaha 
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Výsledovka 
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Příloha k účetní závěrce 2013 
 
1. 
 název a sídlo firmy:   Pohyb a zdraví o.p.s .                                IČO:  26359090                       
                                             Štruncovy sady 3 
                                            301 00 Plzeň 
                                     
                                                                               
 forma podnikání:      obecně prospěšná společnost 
 
 předmět činnosti:       podpora, zprostředkování a poskytování 
   1 – v oblasti sportu 
   2 – kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb
  
                                           
        základní kapitál:        430 tis. Kč 
                              
 zakladatel:                 Nadace sportující mládeže 
 
 dozorčí rada:  Kumst František, nar. 4.7.1983 
   Tafatová Libuše, nar. 1.10.1960 
   PaedDr. Kůda Václav, nar. 25.10.1945                                         
                                        
 Správní rada :  Předseda  – Mgr. Berka František, nar. 25.12.1955 
   Členové  – Mgr. Červenka Petr, nar. 6.10.1950  
    – Mgr. Michalík Jiří, nar. 2.10.1954 
 
 Statutární orgán:  ředitel  - Valentová Lada, nar. 15.7.1990 
 
     
 
 Datum vzniku:  22. 7. 2003     
 
 
2.                                                               

Společnost  nemá žádnou majetkovou účast v  jiné firmě. 
    
3. 
 Společnost zaměstnává pouze mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce 
 
4. 

V průběhu účetního období nebyly měněny způsoby oceňování ani nebyly měněny 
postupy účtování. 

 
       Přepočtu údajů z cizí měny na českou měnu nebyl použit.  

 
6.  

Účetní jednotka nemá neuhrazené závazky vůči FÚ, OSSZ a ZP. 
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7. 
 Společnost  nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. 
 Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.  

Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly vyúčtované v účetnictví a 
uvedené rozvaze. 

 
 
8. 
 Tržby za vlastní výkony   121   tisíc Kč  
        Výnosy z dl. fin. majetku                                                      56   tisíc Kč  
 Přijaté příspěvky                                                                    5      tisíc Kč 
 Provozní dotace     68   tisíc Kč 
 Výnosy celkem   250 tisíc Kč  
 
 Spotřebované nákupy      5   tisíc Kč 
 Služby    223 tisíc Kč    
 Osobní náklady celkem    58 tisíc Kč 
 Daně a poplatky       4 tisíc Kč 
 Náklady celkem   290 tisíc Kč 
 
 Výsledek hospodaření za účetní období - 40     tisíc Kč 
             
 
 
9. 
 Účetní jednotka nemá žádné akcie ani dluhopisy. 
      
       
10. 
      Tržby za služby z hlavní činnosti                                      121  tisíc Kč  
  
        
 
 
 
 

   Lada VALENTOVÁ 
   statutární zástupce 
   ředitelka PaZ 

 
  V Plzni  20. 3. 2014                                                            
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT 

 
 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Podmostní 4, 301 00 Plzeň 

e-mail: paz@nsm.cz 
 
 

Fakturační adresa: 
 

Pohyb a zdraví, o.p.s. 
Štruncovy sady 3 

301 00 Plzeň 
IČ: 263 59 090 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 186 525 648/0300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


