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I.

1. NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC



Nadace Bezpečná Olomouc byla založena v listopadu 1994. Za dobu svého působení se stala významným partnerem 

v programu zlepšování bezpečnosti města Olomouce.

vychází z přesvědčení, že:
- kvalitní práce Policie ČR a Městské policie v Olomouci je základním předpokladem pro  dobrou bezpečnostní 

situaci v Olomouci

-    bezpečnost je věcí každého občana a každý pro ni může a měl by něco udělat.

si stanovila za cíl:
- oslovit co největší počet občanů města a podnikatelských subjektů, působících na jeho území
- získat si jejich důvěru a podporu pro svoji činnost
- shromažďovat finanční prostředky a věcné dary a jejich prostřednictvím dosáhnou:

Zlepšení materiální a technické základny Městské policie a útvarů Policie ČR v Olomouci.

Zkvalitnění výkonu služby strážníků a policistů zvyšováním úrovně jejich vzdělání, podporou a      organizací 

školících a výcvikových aktivit

Podpory projektů v součinnostním programu Městské policie a Policie ČR v Olomouci.

Zvýšenou informovanost občanů o možnostech účinnější prevence kriminality.

Aktivně se podílet na různých kulturních a vzdělávacích akcích.

si uvědomuje, že:
- prevence kriminality je efektivnější než represe po vykonání trestného činu, proto velkou část svého úsilí  

vynakládá na prevenci a osvětu, především mezi mládeží

„Základní myšlenkou, která stála u zrodu Nadace Bezpečná Olomouc, bylo přispět ke zlepšení situace v  oblasti 

kriminality a jejího dopadu na každodenní život občanů Olomouce. Nadace Bezpečná Olomouc vznikla proto, že její 

zakladatelé byli a jsou přesvědčení, že nejen oni sami, nýbrž každý z nás může pro bezpečnost místa, v němž žije, 

něco udělat.“

                   

         MUDr. Mgr. Ivan Langer 
předseda Správní rady Nadace Bezpečná Olomouc

2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY

SPRÁVNÍ RADA

PŘEDSEDA MUDr. Mgr. Ivan Langer Místopředseda PSP ČR
MÍSTOPŘEDSEDA RNDr. Ivan Kosatík Hejtman Olomouckého kraje



ČLENOVÉ Ing. Zdeněk Tomek Podnikatel
JUDr. Petr Ritter Advokát
PhDr. František Kalabis Podnikatel
RNDr. Jaroslav Skříčil Ředitel Okresního ředitelství Policie ČR
Bc. Pavel Skalický Ředitel Městské policie v Olomouci
JUDr. Hana Šimková Předsedkyně Okresního soudu Olomouc
Ing. Marie Červenková Ředitelka České spořitelny a.s., pobočka Olomouc

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA Ing. Pavel Prudký Ředitel Finančního úřadu Olomouc
MÍSTOPŘEDSEDA Ing. Jan Myšák Podnikatel
ČLENOVÉ JUDr. Zdeněk Šťastný Advokát

Ing. arch. Petr Fabián Architekt

ČESTNÝ VÝBOR

Ing. Martin Tesařík Primátor Statutárního města Olomouc

Mons. Jan Graubner Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Rektor Univerzity Palackého Olomouc

Prof. MUDr. Miloslav Duda Přednosta II. Chirurgické kliniky FN Olomouc

Ing. Jaromír Gajda Předseda SK Sigma Olomouc MŽ

Jiří Skácelík Galerista

TAJEMNÍK

Radim Schubert

KONTAKT:

Adresa: Panská 184/9 Olomouc 772 00
Tel: 585 202 294
E-mail: nbo@nbo.cz
www: www.nbo.cz

II.

1. PROJEKTY NBO V ROCE 2005

A) PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 



PŘIHLÁŠENÝCH DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NBO 

Nadace Bezpečná Olomouc v  roce 2005 splnila podmínku o poskytování nadačních příspěvků, kdy příspěvkové a 
rozpočtové organizace musí vložit nejméně 50% vlastních finančních prostředků na předmětný projekt. 

Název projektu Přihlášený subjekt Grant NBO

Bezpečně do školy Petarda Production 100.000,-

Radar Město Olomouc 56.000,-

Bezpečně na přechodech Město Olomouc 144.000,-

Celkem 300.000,-



B) STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
Dopravních nehod s účastí dětí stále přibývá. Nadace Bezpečná Olomouc se snaží tímto projektem přispět k 
zastavení tohoto trendu. Spoluprací s Policí ČR, Městskou policií i jednotlivými školami na území města Olomouc 
chce děti více připravit na dopravní provoz a jeho pravidla.

Hlavním cílem projektu je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních 
nehod s účastí dětí.

Nadace Bezpečná Olomouc tak rozšiřuje své programy prevence na nejmladší děti. Projekt má za cíl naučit děti 
všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm, vytvořit správné návyky při pohybu na silnicích a v 
dopravě, seznámit děti s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k opatrnosti.

Projekt bude probíhat v několika fázích. Ta první je zaměřena na první stupně základních škol. Jedná se o rozdávání 
omalovánek s bezpečnostní tématikou. V jednotlivých obrázcích jsou zobrazeny základní pravidla bezpečnosti při 
pohybu dětí ve městě, v blízkosti silnic i přímo v dopravním provozu nebo ve volném čase dětí. Děti si tak příjemnou a 
přirozenou formou tato pravidla osvojují. Omalovánky se stávají nejen vyplněním volného času, ale mají především 
preventivní účinek.

Další fází projektu je praktické vyzkoušení dopravních pravidel na dopravním hřišti. Zde se děti naučí chovat se 
správně aktivním přístupem a aktivní účastí. Dopravní výchova ve spolupráci s policií musí vést děti k takovému 
jednání, které jim neumožní vystavit sebe ani jiné riziku dopravní nehody. Musí učit děti vážit si života a chránit jej. 
Předvídat rizika, rychle vyhodnocovat situaci a vhodně jednat.

Nedílnou součástí projektu je také rozdávání samoovinovacích reflexních pásků, které si mohou chodci i cyklisté 
jednoduše připevnit na svůj oděv a stávají se tak velmi dobře viditelnými za soumraku a zvláště v noci. Nejvíce 
mnohdy tragických nehod chodců se stává právě v noci, tyto reflexní pásky mnohonásobně zvyšují viditelnost chodce 
i cyklisty a snižují tak riziko nehody.

BEZPEČNĚ NA PŘECHODECH
Dopravních nehod na přechodech pro chodce stále přibývá. Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci se Statutárním 
městem Olomouc a Policií ČR chce přispět k řešení tohoto problému. Jedná se o vybudování speciálního osvětlení 
vytipovaných přechodů, které je zcela odlišné od běžného pouličního osvětlení, a při použití svítidel ZEBRA vytváří na 
přechodech světelný efekt a řidičům poskytuje zcela jiné rozlišení a dobrou viditelnost přecházejících chodců a tím 
vytváří možnost lépe se orientovat a dříve reagovat na danou dopravní situaci.

Projekt je dlouhodobý a v každém roce jeho fungování by se měl zaměřit na akutní a problematická místa v našem 
městě. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Olomouc a Odborem dopravy Magistrátu města Olomouc budou 
tato místa vytipována a dle jejich míry nebezpečnosti a problematičnosti budou řešena. V rámci projektu však bude 
snaha řešit problematická místa komplexně, například před přechody u škol, kde se pohybuje a přechází mnoho dětí, 
budou použity i nástřiky na vozovku upozorňující řidiče na nebezpečný úsek.

Hlavním cílem projektu je větší ochrana chodců na přechodech, kteří však nesmí vycházet z přesvědčení, že na 
přechodech mají neomezenou přednost a musí respektovat i řidiče a vždy se chovat dle pravidel silničního provozu.

RADAR
Projekt spočívá v zajištění nákupu radaru na měření rychlosti na území města s tím, že měření rychlosti budou 
provádět strážníci za úzké spolupráce s Policií České republiky. Projekt je zaměřen na bezpečnost účastníků 
silničního provozu zejména na místech s velkou frekvencí osob, s důrazem na přechody u školských objektů, domovů 
pro seniory atp. Měl by přispět ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a důslednější kontrole dodržování 
maximální povolené rychlosti řidičů motorových vozidel zejména v obcích, ale měl by sloužit především jako 
preventivní nástroj.

2. VLASTNÍ PROJEKTY NBO V ROCE 2005



CENA NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 
2004

Tento projekt spočívá v každoročním oceňování příslušníka Policie České republiky v Olomouci, strážníka Městské 
policie Olomouc a civilní osoby, vždy za právě uplynulý rok.

Projekt oceňuje kvalitní výkon policistů a strážníků olomouckého regionu a odměňuje mimořádné činy civilních osob, 
které svou pomocí či hrdinským činem přispěly k záchraně života, zabránění škody na majetku nebo byly jinak 
nápomocny k odhalení trestného činu.

Cena NBO je vyhlašována ve třech kategoriích. První zahrnuje policisty Policie České republiky v Olomouci, druhá 
strážníky Městské policie Olomouc, a třetí civilní osoby, kam lze zahrnout i členy Záchranné služby Olomouc a členy 
Hasičského záchranného sboru Olomouc. Navržené kandidáty budou předkládat příslušní ředitelé. Civilní osoby 
budou nominovány na základě návrhů novinářské obce a občanů. Z nich budou vytipovány tři nominace pro každou 
kategorii, z nichž mohou být vybráni držitelé ocenění.

Do hlasování kategorie Civilní osoby se může pomocí hlasovacích lístků v Olomouckém dni a na internetových 
stránkách NBO zapojit i veřejnost, která může ovlivnit rozhodnutí komise. První komise, složená z členů Správní a 
Dozorčí rady Nadace Bezpečná Olomouc, vyhodnotí nominace prvních dvou kategorií a rozhodne o ocenění. O 
kategorii civilních osob bude rozhodovat komise, složená z regionálních novinářů, s přihlédnutím k hlasování občanů.
Vyhlášení proběhlo na slavnostním večeru, kde byly oceněným v jednotlivých kategoriích předány ceny spolu s 
finančním darem.



DRŽITELÉ OCENĚNÍ

A. KATEGORIE – PŘÍSLUŠNÍK POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V OLOMOUCI

PAVEL DVOŘÁK  
ROMAN ŠKOLA 
DAN LAŠTŮVKA 

Tito policisté v únoru 2004 zajišťovali eskortu osoby, když při cestě spatřili, jak jedno z vozidel jedoucí před nimi 
srazilo ženu. Okamžitě zastavili u zraněné. Řidič, který ženu srazil zastavil také. 
Zranění ženy bylo velmi vážné, neboť měla téměř amputovanou nohu a silně krvácela. Policisté jí poskytli první 
pomoc a zavolali lékařskou záchrannou službu. Současně zajistili střežení eskortované osoby i muže, který ženu 
srazil a bezchybně učinil všechny potřebné úkony k zajištění místa dopravní nehody.
Rychlým vyhodnocením situace a neprodlenou první pomocí policistů byl ohrožený život těžce zraněné ženy 
zachráněn. 

B. KATEGORIE – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE V OLOMOUCI

TOMÁŠ OTRUBA

Strážník Městské policie Olomouc Tomáš Otruba v říjnu loňského roku v časných ranních hodinách poskytl 
neodkladnou první pomoc muži, který po předchozím fyzickém útoku ležel bezvládně na zemi v  bezprostředním 
ohrožení života, neboť nedýchal a byl v bezvědomí. Strážník provedl všechny potřebné úkony, aby zraněného dostal 
do stabilizovaného stavu a přivolal lékařskou záchrannou službu. 
Svým včasným a rozhodným jednáním tak výrazně přispěl k záchraně lidského života.

C. KATEGORIE – CIVILNÍ OSOBA

MARTIN PŮČEK

V  lednu minulého roku vypukl požár v sedmém patře panelovém domě. Pan Půček zburcoval sousedy, aby zavolali 
hasiče a alespoň děti odvedli na bezpečné místo. Seběhl do sedmého podlaží a uslyšel z jednoho z bytů volání o 
pomoc. Neváhal a vyrazil dveře bytu, vrhl se dovnitř a po hlase nahmatal tělo muže přiotráveného zplodinami a snažil 
se jej vytáhnout, musel se však jít nadechnout na chodbu a až napodruhé se mu podařilo muže dostat ven a zachránit 
mu tak život.
Omámený muž mu nesouvisle sdělil, že v bytě je ještě jeho žena a dítě. Pan Půček zachoval chladnou hlavu a běžel 
si domů pro mokrý ručník. Pak se opakovaně vrhal do žhnoucího a zadýmeného bytu a pátral po matce s dítětem. 
Jedna sousedka si naštěstí vzpomněla, že žena je v porodnici a dítě u příbuzných a v bytě nikdo není.

Martin Půček si uvědomoval velké nebezpečí, které mu hrozilo, ale dle jeho slov dělal jen to, co v tu chvíli považoval 
za správné.



3. AKCE NBO V ROCE 2005

ADVENTNÍ KONCERT NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC

Nadace připravila na konec roku již čtvrtý Adventní varhanní koncert v chrámu Sv. Mořice v Olomouci. Na varhany již 
tradičně zahrál doc. Petr Planý, který v bohatém hodinovém programu oslovil širokou veřejnost, pro kterou byl vstup 
zdarma.



III.

1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NBO ZA ROK 2005
(ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2005)

PŘÍJMY NBO V ROCE 2005

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 599.756,56

Úroky 20.544,86

Jiné ostatní výnosy 22.539,13

Tržby z prodeje cenných papírů 772.306,44

Přijaté dary 76.440,00

Příjmy celkem 1,491.586,99

PRIJATÉ DARY (NAD 10.000,00 KČ)

Vallota 50.000,00

Radim Schubert 20.000,00

VÝDAJE NBO V ROCE 2005

Kancelářské potřeby 12.917,50

Vybavení kanceláře 50.385,00

Poštovné 1.901,00

Reklama, propagace, grafické služby, realizace vlastních projektů NBO 112.820,00

Nájemné 72.000,00

Mzda 72.000,00

Telefon, internet 21.556,50

Audit, účetnictví, poradenství, daně 34.070,00

Dar – Statutární město Olomouc 200.000,00

Dar – Petarda Production 100.000,00

Dar – Cena NBO 2004 30.005,00

Bankovní poplatky, poplatky za správu portfolia 43.464,27



Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2005 dodržela pravidlo pro omezení nákladů. Nadace Bezpečná Olomouc v roce 
2005 splnila podmínku o poskytování nadačních příspěvků, kdy příspěvkové a rozpočtové organizace musí vložit 
nejméně 50% vlastních finančních prostředků na předmětný projekt.

2. PROSTŘEDKY Z NIF

Na základě Smlouvy 00105-2002-211-S-N-61 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle § 18, odst.2) písm.a) 
bod 6) zák.č.171/91 Sb. uzavřené dne 27. 03. 2002 mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací 
Bezpečná Olomouc bylo rozhodnuto o převodu částky 8,290.000,-Kč na účet nadace. Dodatkem k  této smlouvě, 
uzavřeném dne 17. 03. 2003, bylo rozhodnuto o dalším převodu částky 2,782.000,-Kč na účet Nadace Bezpečná 
Olomouc. Dalšími dodatky ze dne 05. 01. 2004 a 22. 11. 2004 byly převedeny na účet nadace částky 2,099.000,-Kč a 
4,881.000,-Kč.

Správní rada NBO na svém zasedání ze dne 14. 4. 2002 projednala nabídky na správu a zhodnocování aktiv pro 
nadační jmění z NIF a rozhodla o přijetí nabídky České Spořitelny a.s. investovat do Konzervativního fondového 
portfolia FIDUCIA (viz. Zápis ze zasedání). Dne 13. 08. 2005 byl podepsán Dodatek ke Smlouvě o obhospodařování 
cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s.

Portfolia nadace je investováno v  českých korunách do dluhopisů přímo a prostřednictvím podílových fondů. 
S ohledem na požadavek každoročního kladného zhodnocení je umístěno velmi konzervativně. 

Aktivity na portfoliu
Finanční prostředky Nadace jsou investovány v českých korunách do dluhopisů a do instrumentů peněžního trhu 
prostřednictvím přímých investic nebo podílových fondů. Menší část portfolia byla zainvestována také do akciových 
fondů orientovaných na globální trhy a trhy střední a východní Evropy. 
Do dluhopisové části portfolia jsme v roce 2005 nakoupili dluhopisový fond ESPA Danubia a zároveň jsme navýšili 
pozici v ESPA Český fond státních dluhopisů a ESPA Fiducia. Protože očekáváme, že komodity budou dlouhodobě 
odrážet inflaci, nakoupili jsme jako protiváhu tradičním dluhopisovým investicím strukturovaný dluhopis Deutsche 
Bank s výnosem navázaným na komoditní index.
Na celkovém výnosu spravovaných prostředků se v loňském roce významně podílela akciová složka portfolia, kterou 
jsme v průběhu roku 2005 navýšili na stávajících 10,70 % z celkové hodnoty majetku.

Cenné papíry a podíly 666.904,54

Ostatní služby a poplatky 44.390,60

Výdaje celkem 1,462..414,41

BILANCE ZA ROK 2005

Příjmy celkem 1,491.586,99

Výdaje celkem 1,462..414,41

Bilance 29.172,58



Výnos portfolia
Za kalendářní rok 2005 hodnota portfolia vzrostla o 5,22 %, zatímco 3mesíční termínový vklad by přinesl 1,63%. 
Absolutní zhodnocení činilo +935 479,22 Kč.

Rozdělené výnosy
Výše rozdělitelných výnosů z nadačního jmění za rok 2005 vychází z účetnictví Nadace. Závisí na použité účetní 
metodice a na účetním ocenění držených cenných papírů ke dni 31.12.2004.

Jako hrubá a orientační výše pro rozdělitelné výnosy by měla sloužit částka, o kterou hodnota spravovaného majetku 
ke konci účetního období převyšuje hodnotu registrovaného nadačního jmění snížená o náklady vedoucí k 
dosaženým výnosům.

Plán na 2006
V průběhu roku 2006 budeme v souladu s definovanou investiční strategií investovat převážně do nástrojů s pevným 
výnosem (tj. nástrojů peněžního trhu a dluhopisů). V akciové složce portfolia budeme preferovat investice na 
globálních trzích a na trzích střední a východní Evropy.

3. GRANTOVÁ PRAVIDLA NBO
PRO PŘIDĚLOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě 
libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v článku II statutu nadace, tj. v souladu s 
obecně prospěšnými cíli nadace. 

2. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady (revizor) nadace nebo osoby 
jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní 
rady nebo dozorčí rady (revizor) nadace. 

3. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace. 
4. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, kterou 

nadace může uzavřít s příjemcem příspěvku až po splnění všech náležitostí potřebných k jejímu uzavření 
(viz následující ustanovení) včetně schválení příspěvku správní radou nadace. 

5. Nadační příspěvky lze poskytnout ve dvou formách, a to jako: 
• programové nadační příspěvky (granty), 
• cílené nadační příspěvky

6. Programové nadační příspěvky (granty) se poskytují k podpoře realizace nadací vybraných, dlouhodobějších 
projektů třetích osob, reagujících na nadací vyhlašované grantové programy. 

7. Cílené nadační příspěvky se poskytují k podpoře realizace ostatních, nadací akceptovaných projektů třetích 
osob v rámci účelu pro který byla NBO zřízena a odsouhlasené správní radou nadace. 

8. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí alespoň ve stručnosti obsahovat: 
• představení organizace (příjemce příspěvku), 
• popis problému, 
• konkretizace cíle, kterého má být dosaženo, 
• specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný, 
• rozpočet projektu, 
• návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky), 
• harmonogram realizace jednotlivých etap projektu, 



• návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu, 
• návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací,

a musí být doložen:
• souhrnným listem projektu (jeho formulář spolu s požadovanými náležitostmi projektu zasílá 

žadateli na požádání nadace), 
• prohlášením statutárního orgánu organizace o projednání a souhlasu s realizací projektu,

a u programových či cílených nadačních příspěvků též:
• kopii statutu nebo stanov atp. organizace, 
• kopii dokladu o přidělení IČO.

Žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu. 
9. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku do 10.000 Kč včetně, souhrnným 

listem projektu. 
10. Použití nadačního příspěvku je dáno podmínkami stanovenými nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního 

příspěvku. 
11. Příjemce nadačního příspěvku je povinen ve lhůtě stanovené nadací vrátit tento příspěvek nebo u 

nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, pokud neplní podmínky stanovené nadací ve smlouvě o 
poskytnutí nadačního příspěvku.
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