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I. 

1. NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

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 

dosáhnout: 

• Zlepšení materiální a technické základny Městské policie v Olomouci a útvarů    

   Policie ČR v Olomouci. 

• Zkvalitnění výkonu služby strážníků a policistů zvyšováním úrovně jejich   

   vzdělání, podporou a organizací školících a výcvikových aktivit 

• Zvýšenou informovaností 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   Zástupce hejtmana Olomouckého kraje 

Členové  Ing. Zdeněk Tomek   Podnikatel 

   JUDr. Petr Ritter   Advokát 

PhDr. František Kalabis  Podnikatel 

RNDr. Jaroslav Skříčil Ředitel Okresního ředitelství Policie ČR 

Ing. Jiří Král Ředitel Městské policie v Olomouci 

 (do 8. 9. 2003) 

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.  Děkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 

Ing. Jaromír Gajda     Předseda SK Sigma Olomouc MŽ 

Jan Skácelík      Galerista 

Prof. MUDr. Miloslav Duda  Přednosta II. Chirurgické kliniky Fakultní 

nemocnice Olomouc 

VÝKONNÝ ŘEDITEL: Ing. Daniel Dvouletý 

    (do 8. 9. 2003) 

TAJEMNÍK:   Radim Schubert 

KONTAKT:  

Adresa:   ul. 28 října 2 

    772 00 Olomouc 
    / 

Michalská 8 

    772 00 Olomouc 

Tel:    585 237 515  
Fax:    585 237 514 
E-mail:   nbo@nbo.cz 



www:    www.nbo.cz 

II. 

1. PROJEKTY NBO V ROCE 2003 

a) Přehled schválených a realizovaných projektů  
přihlášených do výběrového řízení NBO  

Název projektu Přihlášený 
subjekt

Podíl  
NBO

Podíl 
ostatních

Celková 
částka

Bezpečně na silnici ! Město 
Olomouc

42.000,- 42.000,- 84.000,-

Komplexní preventivní 
prožitkový program

                        
P - centrum 60.000,- 81.000,- 241.00,-

Celkem 102.000,- 123.000,- 325.000,-



b) Stručný popis jednotlivých projektů 

1) BEZPEČNĚ NA ULICI ! 

Projekt je realizován v rámci Komplexního součinnostního programu prevence 

kriminality a je zaměřen na bezpečnou dopravu. Projekt podporuje snižování dopravní 

nehodovosti a úrazovosti v dopravě ve městě Olomouci, s cílem chránit především 

nejohroženější účastníky silničního provozu - děti a senioři.  

Projekt je realizován v několika částech: 

• Vytipovala se nejrizikovější místa v oblasti dopravy v okolí základních škol a formou   

   nástřiků na vozovku   umístěny bezpečnostní výstražné značky. 

• Policisté realizovali besedy a přednášky na školách, které by měly přispět  

   k informovanosti dětí o bezpečnosti na silnicích. 

• Preventivní působení na řidiče formou bezpečnostních akcí přímo v terénu. 

2)  KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROŽITKOVÝ PROGRAM 

Předmětem projektu je prožitkový program prevence kriminality a sociálně 

patologických jevů pro žáky 6-9 tříd základních a speciálních škol, založený na principu 

prožitkové pedagogiky. Jde o vytvoření systému vzájemné spolupráce škol s ostatními 

subjekty sítě pomoci, která navazuje na primární prevenci, program vyhledávání, 

kontaktování a monitorování ohrožených skupin jedinců a práce s touto mládeží. 

Cílem projektu je poskytnout dětem pravdivé a realistické informace o drogách a 

jejich uživatelích, diskutovat o tématech jako partnerství, šikana, alkoholismus v rodině 



aj., vytvořit prostředí, v němž se mohou svobodně projevovat a také si uvědomit vlastní 

odlišnosti a naučit se respektu a tolerance k druhým. 

2. PROPAGAČNÍ AKCE NBO V ROCE 2003 

Adventní koncert a raut Nadace Bezpečná Olomouc 

 Nadace připravila na konec roku již druhý Adventní varhanní koncert v chrámu Sv. 

Mořice v Olomouci. Na varhany vystoupil doc. Petr Planý, který v bohatém hodinovém 

programu oslovil širokou veřejnost, pro kterou byl vstup zdarma. Po skončení 

varhanního koncertu nadace uspořádala, pro sponzory nadace a hosty,  raut 

v prostorech olomoucké radnice. 



 

3. 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. 3. 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. 3. 2003, bylo rozhodnuto o dalším 

převodu částky 2 782 000 Kč na účet Nadace Bezpečná Olomouc. 



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). 

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. Převážná část spočívá ve státním 

dluhopisu ČR se splatností v srpnu 2004. Dodatečný výnos nad peněžní trh přinesl 

podílový fond Fiducia,  který může pružně reagovat na aktuální situaci na trhu. 

Rok 2003 

III. 

1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  
NBO ZA ROK 2003 

Výnosy a příspěvky NIF k 31. 12. 2003 539.470,-

Použito na projekty NBO v roce 2003 102.000,-

Určeno na projekty NBO v roce 2004 431.576,-

Určeno na správu NBO v roce 2003 107.894,-

PŘÍJMY NADACE



Úroky 17.125,93

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 658.847,73

Tržby z prodeje materiálu 50,00 

Přijaté finanční dary 223.860,00

Příjmy celkem 899.883,66

PŘIJATÉ DARY (NAD 10.000,-KČ)
R.E.T. 20.000

Česká spořitelna, a.s. 200.000

Přijaté dary (nad 10.000,- Kč) celkem 220.000

VÝDAJE NADACE
Kancelářské potřeby 3.657,30

Poštovné 1.045,50

Reklama, propagace 12.117,50

Nájemné 6.300,00

Účetnictví 10.800,00

Audit 15.000,00

Náklady na Adventní koncert a raut NBO 44.913,00

Dar – Statutárnímu městu Olomouc 42.000,00

Dar – P - centrum 60.000,00

Dar – Policie ČR 9.990,00

Bankovní poplatky, daně 4.399,20

Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 12.878,00

Časové rozlišení nákl. ISIN CZ0001000632 226.318,80

Výdaje celkem 449.419,30



Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2003 dodržela pravidlo pro omezení nákladů. 

BILANCE ZA ROK 2003
Příjmy celkem 899.883,66

Výdaje celkem 449.419,30

Bilance 450.464,36


	Obsah
	1. NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC
	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.
	2. Statutární orgány
	Správní rada
	Dozorčí rada

	Čestný výbor
	Jan Skácelík      Galerista
	Adresa:   ul. 28 října 2
	
	Michalská 8
	b) Stručný popis jednotlivých projektů


