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Rok 2015 se lokálně v Plzni významně lišil oproti rokům předcházejícím především
celoročním nasměrováním k naplnění projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Na
sportovním poli pak vygradovaly koncem roku snahy o alespoň vytýčení koncepčních záměrů
v přijetí Koncepce sportu v Plzni.
Bohužel, systematická a systémová podpora sportovního prostředí v ČR se spíše
rozhoupala než posunula. Koncepce podpory sportu v ČR i zákon o sportu se topí
v nekomplexnosti a prosazování skupinových představ podložených těžko naplnitelnými
finančními požadavky.
V tomto ne příliš příznivém rámci je třeba vidět výsledky činnosti a především výstup
z hospodaření PaZ za rok 2015 vysoce pozitivně, což dokládá dále uváděná finanční zpráva.
Samotný rozsah činnosti PaZ se nijak zvlášť nerozšířil, ale částečný pozitivní posun je
přes všechny těžkosti patrný. Více ve zprávě o činnosti.
Pokud se podaří najít pochopení a sladit zájmy se samosprávou, vnímám činnost PaZ
jako skutečně veřejně prospěšnou a dobře nasměrovanou v rámci nastaveného účelu, poslání.
Děkuji všem, kteří se podíleli svým nemalým příspěvkem na velmi dobrých
výsledcích činnosti i hospodaření obecně prospěšné společnosti Pohyb a zdraví (PaZ).

Mgr. František Berka
předseda správní rady PaZ
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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 spojené s možnostmi zákona o nadacích a nadačních fondech 227/1997 Sb.
ve znění jeho změn a doplnění, vztahu k zákonu o obecně prospěšných společnostech
248/1995 Sb. ve znění jeho změn a doplnění.
V roce 2010 byla přijata změna zákona o nadacích a nadačních fondech, ale i o
obecně prospěšných společnostech. Obě přijaté změny ve vzájemné vazbě fungování nadace –
obecně prospěšná společnost ovlivnily možnosti působení obou organizací a tím i úpravy
formálních dokumentů.
V roce 2011 byl po odsouhlasení zřizovatelem (NSM) změněn název obecně prospěšné
společnosti na Pohyb a zdraví, o.p.s. (PaZ) a upravena zakládací listina rozšiřující veřejně
prospěšné cíle až do oblasti zdravého životního stylu a veřejných kulturních služeb spojených
především s pohybovými a sportovními aktivitami.
V současné době se rozsah činnosti odvíjí od druhu veřejně prospěšných služeb
uváděných v zápisu z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem
v Plzni, oddíl O, vložka 65, který byl přijat usnesením ze dne 20. června 2011.
Nadále zůstává v platnosti, že Pohyb a zdraví, o.p.s. svou činností především navazuje
a doplňuje působení Nadace sportující mládeže (zakladatele PaZ) 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.
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PaZ v roce 2015 pokračovala udržování a rozvoji stabilních aktivit spolu s realizací
drobných akcí reagujících na okamžitou potřebu spolupracujících organizací. Včetně
vzájemných vazeb, způsobů podpory, ale i personálního zajištění a formálního zabezpečení
činnosti obecně prospěšné společnosti.
V první polovině roku se začala postupně projevovat náročnost v řízení obecně Pohyb
a zdraví, o.p.s.. Na zkušební dobu přijatá ředitelka přestávala na úkoly stačit a sama navrhla
ukončení svého působení u PaZ.
Správní rada se opakovaně hledáním nového ředitele zabývala. Při rozsahu,
perspektivě a daném ekonomickém zázemí PaZ nastavila specifické požadavky na zajištění
pozice ředitele s určitou nejistotou ve výhledu stabilních a dostatečných provozních
prostředků spojených s rozvojem činnosti.
Po projednání potenciálních možností dospěla spolu se zakladatelem (NSM)
k souhlasu se změnou ředitele PaZ v osobě ing. Švarce od 1. 6. 2015, který tím uvolnil svoje
členství ve správní radě PaZ.
Členem SR PaZ se následně stal Jan Janoušek, který by mohl i svým profesním
zaměřením přispět náměty k rozvoji PaZ.
Tato změna však nenarušila samotnou činnost a hospodářskou úspěšnost PaZ. Naopak,
oproti roku 2014 došlo postupně k rozvoji činnosti realizací dalších dvou drobných akcí.
Zároveň ve vazbě na koncepční působení NSM se PaZ významně podílela osobou
svého ředitele a dalších zainteresovaných spolupracovníků na přípravě projektu Sportovních
her mateřských škol (SHMŠ), který se v závěru roku 2015 dostal do fáze reálného
uskutečnění v roce 2016.
Druhá polovina roku 2015 tak byla naplněna pozitivním vývojem činnosti a i přes
komplikované personální zajištění aktivit byla celkově úspěšným obsahovým i hospodářským
zakončením kalendářního roku.
Správní rada:
František Berka
Lukáš Lintimer
Přemysl Švarc (do 30. 6. 2015)
Jan Janoušek (od 1. 8. 2015)
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Dozorčí rada:
František Kumst
Libuše Tafatová
DR bude doplněna v roce 2016 v souvislosti se změnami statutu zřizovatele. Následně SR
NSM nominuje zástupce do DR.
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 SPOLUPRÁCE S NSM A DALŠÍMI INSTITUCEMI
Jelikož činnost PaZ je nastavena na realizaci jednotlivých aktivit, které nemají
celoroční kontinuální charakter, využívá k jejich uskutečňování časově omezenou práci
především studentů. Nelze však mluvit o jednorázové, nahodilé činnosti, ale jedná se o
zodpovědné, aktivní plnění úkolů s právní odpovědností studentů nad 18 let věku.
Proto spolupracujeme se školskými institucemi – Západočeskou univerzitou v Plzni,
VOŠ zdravotnickou, managementu a veřejnoprávních studií, Sportovním gymnáziem Plzeň a
přímo

s jejich

konkrétními

zaměstnanci.

Zároveň

se

snažíme

zapojovat

mladé

spolupracovníky ve formě osobnostně rozvíjející praxe s možností uplatnění zjištěných údajů
v teoretických prácích vysoké a vyšší odborné školy.
Na druhé straně se dosud ne zcela naplňují vstupní představy propojení našich aktivit
s FISAF a Českou komorou fitness. To však ve své obecnosti odpovídá tápání sportovního
prostředí v ČR.
Jako významnější se jeví posun ve spolupráci se samosprávnými institucemi. Bohužel,
možnost získání podpory ze státních zdrojů zůstává nadále nenaplněna především
jednostranným zaměřením státu na podporu spolků s vykazovanou členskou základnou.
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 VÝSTAVA SPORT 2015
Výstavu SPORT 2015 uspořádala Pohyb a
zdraví, o.p.s. jako tradičně ve spolupráci s Nadací
sportující mládeže a v návaznosti na Vyhlášení
nejlepších

sportovců

města

Plzně

2014

v kategoriích žactva a dorostu. Výstava proběhla
v termínu od 3. do 17. dubna 2015.
Vzhledem
mázhauzu

radnice

k celoročnímu
k prezentaci

využití
Evropského

hlavního města kultury 2015 a souvisejících akcí
se zde výstava poprvé nemohla uskutečnit.
Expozice proto byla díky vstřícnosti PK Slávia VŠ Plzeň umístěna ve vstupních prostorách
Bázenu Slovany. Profily všech nominovaných sportovců a družstev včetně momentek ze
samotného slavnostního Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně si tak mohli prohlédnout
všichni návštěvníci bazénu.
.
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 PROJEKT POHYB „1P“
INICIACE ZÁJMU DĚTÍ O SPORT PROSTŘEDNICTVÍM RODIČŮ A PRARODIČŮ

Projektu 1P se začalo významněji dařit společným úsilím spolupracujících PaZ, NSM
a postupně stále důrazněji vnímanými pohledy na nutnost začít včas s vytvářením dovedností
a návyků směřujících ke zdravému, aktivnímu životnímu stylu již v předškolním věku
Prosazování praktického uplatnění těchto teoretických závěrů v koncepci podpory
sportu mládeže prostřednictvím NSM a následným rozšířeným organizačním zabezpečením
PaZ k realizaci většího množství konkrétních akcí v MŠ došlo ke značnému navýšení počtu
zapojených dětí, oslovených MŠ a informovaných rodičů.
V roce 2015 se nám podařilo zrealizovat akce projektu Pohyb 1P v celkem 21 školkách
převážně v Plzni. Oproti osmi akcím v roce 2014 se jedná o výrazný nárůst v počtu. Nově se
zjišťování pohybových dovedností předškoláků uskutečnilo např. v Rokycanech, ale také
v okrajových plzeňských obvodech jako jsou Litice nebo Křimice.
Úspěch v kvantitativním rozvoji i čím dál více vnímaný celospolečenský problém
prevence a ochrany zdraví přispívá k dalšímu vylepšení a výraznější prezentaci této jedinečné
aktivity.
Spojení se zájmem spolupracující Nadace RSJ v oblasti zdravého stravování vytváří
předpoklad k významnějšímu rozšíření této aktivity až na úroveň možného celostátního
uplatnění.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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 FESTIVAL SPORTU
Druhý ročník Festivalu Sportu pořádala Nadace
sportující mládeže ve spolupráci s Pohyb a zdraví, o.p.s. a OC
Plzeň Plaza.
S konceptem tohoto typu akcí přišla Nadace sportující
mládeže v roce 2004. V rámci projektu Pomáhejme
začínajícím k úspěchům, který byl součástí Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu
(EYES 2004), se na zámku Kozel uskutečnila akce Setkání 2004. Na ni o necelých deset let
později v uzpůsobené formě navázal projekt „Hýbej se – sportuj – budˇ IN!, ze kterého o rok
později vzešel Festival Sportu.
Během dopoledne patřil areál především dětem z plzeňských mateřských a základních
škol, které si mohly vyzkoušet na čtyři desítky sportů a nejrůznějších pohybových aktivit.
Vedle tradičních sportů jako je fotbal, hokej, házená nebo basketbal bylo možné si zahrát
kulečník, vyzkoušet si chůzi po laně, šerm, orientační běh, lukostřelbu, frisbee,
speedbadminton a řadu dalších pohybových aktivit.
Návštěvníci festivalu měli jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými sporty ve
společnosti skutečných mistrů svého oboru. A to doslova. Footbag prezentoval Vašek Klouda,
přezdívaný Král footbagu. Mnohonásobný mistr světa a Evropy své umění předvedl i v
několika exhibičních vystoupeních. Na stanovišti triatlonu nechyběl Přemysl Švarc, ředitel
PaZ a zároveň český reprezentant a účastník OH Londýně.
Kromě stanovišť jednotlivých sportů probíhala v průběhu celého dne řada tanečních
vystoupení, zahrál písničkář Voxel a kapela Fixed Light. Díky spolupráci s VZP ČR
nechyběly ani služby výživového poradce nebo možnost nechat si zkontrolovat zrak. Součástí
programu Festivalu Sportu byl také medailový ceremoniál Her VII. letní olympiády dětí a
mládeže 2015.
Festival Sportu se uskutečnil za podpory Plzeňského kraje, města Plzně – Evropského
hlavního města kultury 2015, Ministerstva kultury ČR, Nadace ČEZ se svým Oranžovým
kolem, Plzeňské teplárenské, městských obvodů Plzeň 1 a 3, Všeobecné zdravotní pojišťovny
ČR. K hlavním partnerům patřil také Decathlon, který byl dodavatelem sportovního vybavení.
Partnery akce bylo Autocentrum Šmucler, Vyšší odborná škola zdravotnická,
managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., jejíž studenti se podíleli na přípravě a realizaci
akce, projekt Se školou na golf, festival Kačeři, agentura Promo live, občanské sdružení
Ponton, GETUPSPORTS a FIT-PRO Czech.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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Mediálními partnery bylo rádio Kiss Proton, RegionPlzen.cz, televize Plzeňská
jednička, ZAK TV a Český rozhlas Plzeň.

 PREZENTACE
PaZ spolupracuje s Nadací sportující mládeže na realizaci konkrétních aktivit a
projektů. Mezi ně patří již tradičně se opakující akce a projekty jako Festival Sportu, Pohyb
1P nebo výstava Sport, ale i jednorázové, mezi které můžeme zařadit např. podíl na
slavnostním zahájení Evropského hlavního města kultury 2015. Všem těmto projektům je
věnována samostatná část výroční zprávy
Výroční zprávu PaZ a další základní informace o organizaci jsou zveřejňovány
v samostatné sekci internetových stránek zakladatele – Nadace sportující mládeže
(www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/).
Spolu s přibývajícími projekty, jako např. plánované Sportovní hry mateřských škol,
bude postupně zvyšován důraz i na vlastní prezentaci PaZ.

Nově vytvořený maskot, který bude lákat děti předškolního
a mladšího školního věku k pohybovým aktivitám (např.
projekty Pohyb 1P, Sportovní hry mateřských škol).

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO MĚSTA KULTURY PLZEŇ 2015
Město Plzeň bylo v roce 2015 hlavním evropským městem kultury (EHMK Plzeň
2015). A sport zajisté ke kulturním projevům člověka patří.
PaZ u příležitosti slavnostního zahájení EHMK Plzeň 2015 uspořádala expozici s
názvem Triatlon, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet všechny tři sporty (plavání, kolo a běh)
na trenažerech. Častá fronta svědčila o atraktivitě a vhodně zvolené prezentaci sportu.
Uvnitř návštěvnického stanu proběhla prezentace Pohyb a zdraví, o.p.s., i Nadace
sportující mládeže.
Zároveň jsme zajistili prezentaci Pětibojařského sportovního centra v Plzni a Školy
bojových umění Narama. Tyto dvě organizace ukázaly své umění v několika vystoupení v
Západočeském muzeu.

 ÚČAST NA AKCI PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
uspořádala v listopadu již 10. ročník akce Perspektiva
technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji.
Pro zatraktivnění prezentačně náborové akce jsme zde
uspořádali obratnostní stanoviště uzpůsobené žákům 8. a 9. tříd
základních škol. Na celkem 3 stanovištích se vystřídalo více
než 300 dětí i dospělých. Všichni si mohli vyzkoušet, nejen v
jaké jsou kondici, ale i pocity člověka, který ztratil zrak a je
odkázán na slovní vedení průvodcem.
Samotná stanoviště byla zaměřená na schopnost
zapojení vnitřních svalů, koordinaci horních a dolních končetin
a na prostorovou orientaci.
PaZ se i touto akcí snaží prohloubit vztahy s hospodářskou komorou, komerčním
sektorem.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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 HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
Hospodaření PaZ se přes všechny těžkosti z prvního pololetí 2015 nakonec otočilo do
lichotivého kladného hospodářského výsledku ve výši 259 tis. Kč.
Zároveň došlo k výraznému snížení krátkodobých závazků. Méně příznivou zprávou je
ukončení dlouhodobé, výhodné investice.
Obecně je však nutné konstatovat celkově výborný hospodářský výsledek, který by
mohl být základem pro rozvoj další činnosti. Jejím vstupem bude muset být nadále spolupráce
s Nadací sportující mládeže spojená s uvážlivým zlepšováním dlouhodobých aktivit a jejich
významnější prezentace.
Nezbytností pro další rozkvět PaZ je najít vhodnou investici krátkodobého finančního
majetku s cílem stabilizace dostatečných prostředků na zajištění zvyšujících se provozních
nároků.
Výhledově je nadále patrná souvislost činnosti s významnými celospolečenskými
problémy (pohybová nedostatečnost, nadváha, obezita) jako potenciální prostor pro rozvoj
PaZ a zároveň i doplnění snah zakladatele - NSM.
Navíc se stále více ukazuje, že podněty k pravidelným sportovním aktivitám je třeba
hledat v úrovni zábavy, rekreace a rozvoje sebe sama i s lepší možností uplatnění na trhu
práce. Nikoliv pouze v jednostranném zaměření na výkonnostní či vrcholový sport.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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Rozvaha
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Výsledovka
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Příloha k účetní závěrce 2015
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:
členové:

Mgr. František Berka, nar. 25. 12. 1955
Jan Janoušek, nar. 27. 10. 1988
Mgr. Lukáš Lintimer, nar. 14. 10. 1975

Statutární orgán:

ředitel:

Přemysl Švarc, nar. 27. 3. 1985

Datum vzniku:

22. července 2003

2) Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve
znění platném pro rok 2015.

3) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
V průběhu účetního období nebyly měněny způsoby oceňování, ani nebyly měněny postupy účtování.
Přepočet údajů z cizí měny na českou měnu nebyl použit.

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015, 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.

Pohyb a zdraví, o.p.s.
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c)

Vlastní jmění

Vlastní jmění společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
d) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
e)

Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Do roku 2015 byly zaúčtovány výnosy roku 2014 ve výši 89 tis. Kč a náklady roku 2014 ve
výši 100 tis. Kč.
f)

Daň z příjmu

Daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování
ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a
daňovými odpisy, atd.).
4) Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát.
Společnost zaměstnává pouze na dohody o provedení práce.
Společnost nemá neuhrazené závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a
zdravotním pojišťovnám.
Společnost nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů.
Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva, ani závazky, které by nebyly
vyúčtované a uvedené v rozvaze.
Společnost nemá žádné akcie ani dluhopisy.
Tržby za služby z hlavní činnosti
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Provozní dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

342
349
173
5
869

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

28
426
127
0
29
610

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

Výsledek hospodaření za účetní období

259

tisíc Kč

Sestavila:
Schválil:

tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč
tisíc Kč

Ing. Alena Vaindlová
Přemysl Švarc

V Plzni 15. 3. 2016
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Addrreessaa kkaanncceelláářřee
Pohyb a zdraví, o.p.s.
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
e-mail: paz@nsm.cz
Internet: www.nsm.cz/pohyb-a-zdravi-ops/

SSííddlloo,, ffaakkttuurraaččnníí aaddrreessaa
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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