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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO   

 

Do činnosti obecně prospěšné společnosti Pohyb a zdraví (PaZ) se i v roce 2014 

významně promítly vnější složitosti společensko-ekonomických posunů v ČR (NOZ a jeho 

dopady, stav hospodářství ČR). Neujasněnost a do jisté míry nejistá perspektiva stabilního 

rozvoje PaZ se nutně promítají i do nestability obsahové a nakonec i personální. 

V tomto ohledu vyplouvá stále více na povrch důležitost vzájemné provázanosti 

s činností Nadace sportující mládeže. Návaznost činnosti PaZ na NSM tvoří nadále základ 

fungování obecně prospěšné společnosti. Od NSM se odvíjí, a pravděpodobně i do budoucna 

se bude odvíjet, základ fungování PaZ. Další dlouhodobější rozvoj činnosti se bude odehrávat 

od ujasnění a stabilizace podpory fungování vnějšího sportovního prostředí. Jak na státní, tak i 

na regionální a místní úrovni. 

Proto lze výhledově předpokládat, že i rok 2015 bude spojen se změnami v zaměření 

činnosti NSM a zároveň s hledáním samostatného způsobu uplatnění PaZ. Přičemž posun od 

kdysi tradičního, povětšinou socialistického, vnímání a způsobu fungování tradičních 

sportovních institucí je čím dál znatelnější. 

S objevováním nových přístupů a s postupným zapojováním mladých spolupracovníků 

vidím fungování PaZ optimisticky a perspektivně. 

 Za naplněním činnosti v r. 2014 děkuji všem, kteří se na ní podíleli a kteří projevili 

dostatek pochopení a víry, že osobní příspěvek k rozvoji činnosti je investicí do budoucna. 

 

 

 

 

        

 

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. svou činností především 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 

  

 Činnost PaZ v roce 2014 lze krátce označit jako udržování a rozvoj stabilních aktivit a 

obezřetné hledání či zkoušení nových. Včetně vzájemných vazeb, způsobů podpory, ale i 

personálního zajištění a formálního zabezpečení obecně prospěšné společnosti. 
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 V prvním čtvrtletí 2013 pro pracovní i osobní vytíženost ukončila svoji činnost účetní. 

Ani post ředitelky nedospěl ke stabilitě a s koncem března byl ukončen.  

Vycházejíc z přesvědčení, že rozvoj činnosti PaZ je třeba spojit s mladými pracovníky, 

SR PaZ souhlasila s přijetím nové ředitelky sl. Zálešákové s vírou, že po roce zapracování 

přinese rozvoj organizace. Nadějný výhled byl podpořen i přijetím nové, zkušené účetní, která 

bezproblémově převzala vedení účetnictví. Druhá polovina roku však ukázala, že samotné 

provozní zajištění činnosti nebude tak jednoduché a bude třeba hledat spolupracovníky s 

odpovídajícími zkušenostmi. 

 Působení správní rady PaZ napomáhá k posunu směrem k rozvoji činnosti, k hledání 

inovačních postupů. Často s osobní angažovaností členů správní rady. 

 Základ činnosti tvoří aktivity spojené s koncepčním fungováním NSM, tedy s realizací 

výstavy Sport a zjišťováním pohybových dovedností předškolních dětí. 

 Rozvojovou a relativně perspektivní se ukazuje Festival Sportu navazující na akci 

„Hýbej se- sportuj – buď IN s rádiem Kiss Proton“. Drobné nedostatky a finanční propad je 

kompenzován získáním know-how a předběžně vyjádřenou podporou pro konání podobné 

akce i v roce 2015. 

 Pozitivní výhled pro rok 2015 je spojen i s přístupem vedení města Plzně, které 

směřuje k výraznější podpoře sportovních aktivit ve městě. 

    

Správní rada:  

František Berka  

Lukáš Lintimer 

Přemysl Švarc 

Dozorčí rada:  

František Kumst  

Libuše Tafatová  

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

VVV   RRROOOCCCEEE   222000111444 

 
� SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 

Spolupráci s dalšími institucemi lze rozdělit do několika skupin.  

Nejlépe se rozvíjí a nabývá na stabilitě spolupráce se školskými institucemi. Nejdále jsme 

dospěli s VOŠ zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií. Velký potenciál se 

skrývá v zapojení studentů i vyučujících na ZČU. Přímá možnost rozšíření vztahů se ukazuje 

u Sportovního gymnázia. 

Pozitivní roli aktivit PaZ vnímají i nižší složky veřejné správy (krajská, statutárního 

města i městských obvodů). Pro státní správu (MŠMT) však nepochopitelně nesplňujeme 

podmínky podpory. Obecně prospěšná společnost není členskou organizací… 

Od přístupu státu se do jisté míry odvíjí i zapojení do aktivit celostátně působících 

organizací. Za fungující tak lze označit vazbu na některé aktivity ČKF a Českého svazu 

aerobiku a fitness, FISAF. 

Nadále rozhodující však zůstává provázání činnosti se zakladatelem, Nadací sportující 

mládeže.  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

� VÝSTAVA SPORT 2014 

 
Výstavu SPORT 2014 uspořádala Pohyb a zdraví, o.p.s. ve spolupráci s Nadací 

sportující mládeže. Výstava proběhla v mázhauzu plzeňské radnice od 15. března do 4. dubna 

2014.   
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Prezentace sportovních úspěchů je již tradičním doplněním Vyhlášení nejlepších 

sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Vyhlášení se uskutečnilo 20. 3. v obřadní síni 

plzeňské radnice a všichni účastníci slavnostního odpoledne, stejně jako ostatní návštěvníci radnice, si 

mohli prohlédnout profily plzeňských sportovních nadějí nominovaných v anketě přímo v den 

slavnostního vyhlášení. 

Na výstavě nechyběly ani momentky z předávání cen nejlepším sportovcům města 

z předcházejícího roku. Hned následující den byly tyto fotografie nahrazeny aktuálními snímky 

z Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok 2013. 

Svoji činnost a úspěchy na výstavě představili také rychlostní kanoisté TJ Prazdroje Plzeň a 

vodáci z TJ Lokomotiva Plzeň.  

Součástí expozice bylo také představení činnosti a nejdůležitějších projektů Nadace sportující 

mládeže a Pohyb a zdraví, o.p.s. Návštěvníci výstavy si také mohli vyzkoušet svoje znalosti  

v připravené vědomostní soutěži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� PROJEKT POHYB „1P“  

      INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ A PRARODIČŮ 

  

 I když PaZ nenašla pochopení ani podporu státních orgánů, přesto za přispění NSM, 

města Plzně, MO Plzeň 1 a Nadace ČEZ realizovala zjišťování pohybových dovedností 

předškolních dětí v osmi MŠ, z toho v jedné MŠ mimo Plzeň (MŠ Tachov – Prokopa 

Velikého). 

 Při prosazování této aktivity vycházíme z přesvědčení, že současný stav pohybové 

gramotnosti 5 letých dětí se promítá dále do negativních tendencí v pozdějším věku a končí 

nárůstem neinfekčních, civilizačních chorob. 

 SR NSM podporuje tuto aktivitu i z toho důvodu, že snižování počtu sportující 

mládeže má přímý dopad na výběr a zajištění potencionální úspěšnosti ve výkonnostním 

sportu. 
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  Celá aktivita je spojena nejen se zjištěním předpokladů pro úspěšné zvládnutí tělesné 

výchovy na ZŠ, ale též s osvětou rodičů. Navíc jsou do aktivity vtahováni studenti. K samotné 

realizaci, ale i vyhodnocení výsledků. Dá se též označit jako služba pro občany reagující na 

negativní tendence ve společnosti. 

 Naším cílem je co nejvíce tuto vstupní iniciativu rozšířit a zároveň najít způsob 

pokračování, které by vedlo k pravidelným pohybovým aktivitám nejlépe sportovního 

charakteru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� FESTIVAL SPORTU 

Festival Sportu je v upravené formě 

pokračováním akce „Hýbej se – sportuj – budˇIN 

s rádiem Kiss Proton“. 

K realizaci této aktivity zásadně přispěl přístup 

Obchodního centra Plaza s možností využit přilehlého 

areálu. Vnitřní prostory Plazy a venkovní plochy pro pohybovou rekreaci spolu s amfiteátrem 

umožnily realizovat další z akcí směrovanou k iniciaci zájmu o sport především dětí a 

mládeže. 

Charakterem se nejedná o náborovou aktivitu sportovních klubů, ale o prezentaci 

možností sportovního vyžití v době dovolených a letních prázdnin mládeže. Proto také 

zábavný charakter s hudebním vystoupením, ukázky různých pohybových aktivit s možností 
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si je vyzkoušet a ve volném čase si zdokonalovat sportovní dovednosti. Módní přehlídka 

doplnila prodejní nabídku obchodního domu, zároveň se přímo v interiéru centra prezentovaly 

sporty provozované obvykle ve vnitřních prostorách. 

I přes drobné nedostatky při pořádání organizačně komplikované akce považujeme její 

konání za přínosné, s možností ji obohatit a nabídnout k cílené návštěvě především školních 

celků v průběhu všedního dne. Ostatně, více než 2 000 účastníků hovoří ve prospěch hledání 

postupů k dalšímu pokračování a rozvoji jakési moderní sportovně zábavné poutě.  

 

 

 

� PREZENTACE  

 

I v roce 2014 se PaZ podílela na zajišťování prezentace Nadace sportující mládeže 

resp. konkrétních projektů a aktivit, často realizovaných ve spolupráci obou institucí.  

Příkladem může být projekt Pohyb 1P, kterému je věnována samostatná část výroční 

zprávy. Obdobně jako Festivalu Sportu, který navázal na akci Hýbej se a sportuj, buď IN s 

rádiem Kiss Proton! z roku 2013. 

Výroční zprávu PaZ a další základní informace o organizaci nadále zveřejňujeme 

v samostatné sekci internetových stránek svého zakladatele – Nadace sportující mládeže 

(www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/).  
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FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA 

 

�  HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 
  

Hospodaření PaZ za rok 2014 bylo uzavřeno v relativně pozitivní úrovni kladného 

hospodářského výsledku 58 tis. Kč. Zároveň však došlo ke snížení základního kapitálu o 39 

tis. Kč, což vzhledem k významu využití výnosů z dlouhodobého majetku je tendence, kterou 

bude nutné otočit a nebo se zabývat činnostmi, které budou mít významnější výnosový 

potenciál. 

Jako základ činnosti PaZ je potřeba vnímat nadále propojení s iniciativami NSM. 

Zvláště v oblasti iniciace zájmu dětí a mládeže o pravidelné pohybové aktivity a sport. 

Zde vidím v souvislosti s významnými celospolečenskými problémy (pohybová 

nedostatečnost, nadváha, obezita) značný prostor pro doplnění snah zakladatele PaZ. Navíc se 

stále více ukazuje, že podněty k pravidelným sportovním aktivitám je třeba hledat v úrovni 

zábavy, rekreace a rozvoje sebe sama. Nikoliv pouze v jednostranném zaměření na uplatnění 

ve výkonnostním sportu. 
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Rozvaha 
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Výsledovka 
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Příloha k účetní závěrce 2014 
 

 
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 
   PaedDr. Václav Kůda, nar. 25. 10. 1945 
 
Správní rada:  předseda: Mgr. František Berka, nar. 25. 12. 1955 
   členové: Mgr. Jiří Michalík, nar. 2. 10. 1954 
     Přemysl Švarc, nar. 27. 3. 1985 
 
Statutární orgán: ředitel:  Tereza Zálešáková, nar. 8. 3. 1992 
 
Datum vzniku:  22. července 2003 
 

2) 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 2014, jsou 
následující:  
a) Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý 
majetek je tvořen investičním účtem. 
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. 
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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. 
 
 

3) 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 209 tisíc Kč 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 247 tisíc Kč 
Provozní dotace 195 tisíc Kč 
Ostatní výnosy 2 tisíc Kč 
Výnosy celkem 653 tisíc Kč 
 
Spotřeba materiálu 9 tisíc Kč 
Služby 479 tisíc Kč 
Osobní náklady 87 tisíc Kč 
Daně a poplatky 2 tisíc Kč 
Ostatní náklady 18 tisíc Kč 
Výnosy celkem 595 tisíc Kč 
 
Výsledek hospodaření za účetní období 58 tisíc Kč 
 
 
 
V Plzni 24. 3. 2015 
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT 

 
 

AAAdddrrreeesssaaa   kkkaaannnccceeelllááářřřeee   
 

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

e-mail: paz@nsm.cz 
 

 
 

SSSííídddlllooo,,,   fffaaakkktttuuurrraaačččnnnííí   aaadddrrreeesssaaa   
 

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 
 


