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1. NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

Nadace Bezpečná Olomouc byla založena v listopadu 1994 a v minulém roce oslavila své 10. výročí. 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.   Děkan Přírodovědecké fakulty UP 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:    Michalská 8 Olomouc 772 00 
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  

Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2004 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

Týden s prevencí nejen v dopravě Město Olomouc 20.000,-

Komplexní preventivní program – prožitkové lekce P - centrum 85.000,-

Riziková lokalita obchodních a sportovních center Město Olomouc 80.000,-

Celkem 185.000,-



B) STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ 

TÝDEN S PREVENCÍ NEJEN V DOPRAVĚ 
Projekt je volným pokračováním projektů z předchozích let je Preventivně informační skupina Okresního 
ředitelství Policie České republiky Olomouc a Statutární město Olomouc, které NBO podporovala. Jedná 
se o prezentačně propagační akce, jejichž smyslem je přispívat ke změně postojů v chápání policejních 
složek nejenom jako represivního orgánu, ale především jako služby veřejnosti. Projekt také napomáhá 
veřejnosti orientovat se v zajišťování své vlastní bezpečnosti. 

Při těchto projektech se přednostně zaměřujeme na mladou generaci, zejména žáky prvního stupně 
základních škol, protože u této věkové skupiny považujeme prevenci za nejefektivnější. 

Program proběhl v týdnu od 16. 9. 2004 – 22. 9. 2004: 
•  Den na dopravním hřišti  spojený se soutěží.  
•  Besedy a přednášky pro seniory a zdravotně postižené občany se zaměřením na osobní 

bezpečnost a bezpečnost v dopravě (přímo v domovech pro důchodce, v domech 
s pečovatelskou službou, klubech pro důchodce apod.). 

•  Den s prevencí na silnici – dopravně bezpečnostní akce zaměřená na řidiče motorových vozidel, 
cyklisty a chodce. 

•  Konference „Prevence kriminality a  sociálně patologických jevů ve městě Olomouci“  spojená 
s výstavou  propagačních materiálů, tiskovin. 

• Realizace prezentační akce policejních složek na Výstavišti Flora a.s.  
•  Součástí projektu je obměna reklamního poutače v rámci Městského informačního a orientačního 

systému na náměstí Národních hrdinů z roku 2003.  

KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM – PROŽITKOVÉ LEKCE 
Projekt občanského sdružení P-centrum navazuje na projekt z minulého roku. Jedná se o realizaci 
komplexního preventivního programu založeného na principu prožitkové pedagogiky s cílovou skupinou 
dětí a mládeže. Program je zaměřen na předávání pravdivých informací o drogách, na vytváření 
žádoucích postojů vůči drogám, na podpoře zdravého životního stylu, na řešení problémových situací, na 
nácviku účinného odmítání drog. V rámci projektu na vzájemné spolupráci zapojených škol do projektu 
s ostatními subjekty sítě pomoci, která navazuje na primární prevenci, program vyhledávání, kontaktování 
a monitorování ohrožených skupin jedinců a práce s touto mládeží. Programy jsou vytvářeny jednotlivým 
školám podle jejich potřeb na míru, ve spolupráci se školami, zahrnuje i poradenskou službu. 

Jde o dlouhodobý, soustavný a komplexní preventivní program, založený na principech prožitkové 
pedagogiky, tzn. učení se přímým vlastním prožitkem a vlastní zkušeností při jednání. Žáci zde nepřijímají 
pouze pasivní informace, ale jsou aktivně zapojeni do hry v navozeném prostředí a přijímaných rolích. 

RIZIKOVÁ LOKALITA OBCHODNÍCH A SPORTOVNÍCH CENTER 
Projekt je realizován v rámci Programu prevence kriminality – Partnerství 2004 a navazuje na projekty 
Bezpečná ulice a Pozitivní diváctví a bezpečný stadion a jedná se tedy o další rozšiřující etapu městského 
kamerového systému.   
Projekt pokrývá lokalitu obchodních (obchodní dům Legionářská 7, Billa, Plus), sportovních (areál SK 
Sigma Olomouc, sportovní hala, tenisové dvorce, plavecký a zimní stadion), kulturních (Slovanský dům) a 
ubytovacích center (koleje, dětský domov). 
Realizace projektu spočívá ve dvou základních opatřeních: první z nich je pořízení a instalace dvou 
nových kamer (obchodní dům v Legionářské ulici,  roh severní tribuny Androva stadionu), druhým 
preventivním opatřením je zřízení a vybavení strážnické stanice Městské policie Olomouc v budově SK 
Sigma Olomouc a.s.. 
Cílem projektu je snížení trestné činnosti, projevů násilí a vandalismu a vyšší bezpečnost občanů 
v lokalitě. 



2. VLASTNÍ PROJEKTY NBO V ROCE 2004 
 

CENA NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 2003 

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. 

Generálním partnerem prvního ročníku projektu se stala Česká spořitelna, a.s. 

 



Oceněním mimořádných činů policistů a strážníků si projekt Cena Nadace Bezpečná Olomouc klade za cíl 
upozornit širokou veřejnost na jejich náročnou a důležitou práci, a měl by být i určitou motivací pro její 
budoucí vykonávaní. Projekt vychází z přesvědčení, že i mezi občany je mnoho takových, kteří si ocenění 
zaslouží. Také pro olomouckou veřejnost by ocenění mělo být stimulem ke zvýšení zájmu o bezpečnost 
našeho města. 
DRŽITELÉ OCENĚNÍ  

A. KATEGORIE – PŘÍSLUŠNÍK POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V OLOMOUCI 

JAROSLAV VÁVRA 
(Skupina služební kynologie Policie ČR Olomouc) 

Ppor. Jaroslav Vávra se svým služebním psem se v mrazivém únorovém podvečeru zapojil do pátrací 
akce po pohřešované dívce. Fenka Gema sledovala pachovou stopu, přestože jí to znesnadňoval sníh. I v 
tak obtížném terénu a za tmy ji její čich nezklamal a dívka byla po několika hodinách ve stavu silného 
podchlazení nalezena na dně lesní rokle, z níž nedokázala sama vylézt. Pokud by nebyla včas 
zachráněna, hrozilo jí umrznutí. 
Ppor. Vávra se svým psem záchranou lidského života prokázali smysluplnost své práce i to, že jsou 
nerozlučná dvojice, fungující jako profesionální tým. 

B. KATEGORIE – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE V OLOMOUCI 

RUDOLF ŠVEC 
(Strážník Městské policie Olomouc) 

Strážník Městské policie Rudolf Švec v lednu 2003 poskytl neodkladnou pomoc ženě, která ležela 
bezvládně na chodníku a nejevila známky života. 
Strážník Švec pověřil svého kolegu přivoláním lékařské pomoci a až do jejího příjezdu prováděl úkony k 
obnově základních životních funkcí uvolněním dýchacích cest a následnou masáží srdce. 
Strážník Rudolf Švec tak svým včasným a rozhodným jednáním přispěl k záchraně života. 

C. KATEGORIE – CIVILNÍ OSOBA 

BARBORA BŘEZINOVÁ 
RADEK DVOŘÁK 
LUCIE DVOŘÁKOVÁ 
MARTIN JANEGA 
MICHAL KALINA 
JAKUB SCHINNECK 
IVANA, JANA A TEREZA SOMMEROVY 
KATEŘINA SOUŠKOVÁ 
LIBOR ŠLEHOFER 

Mimořádnou odvahu a duchapřítomnost projevilo v říjnu 2003 těchto jedenáct školáků základní školy 
Zeyerova v Olomouci, kteří zaslechli ženu, volající o pomoc. Když zjistili, co se stalo, pustili se do 
pronásledování zloděje, který se vloupal do osobního vozidla a ukradl tam ženě kabelku. I když se jim 
zloděj několikrát ukryl, nakonec jej dostihli. Zjistili však, že kabelku již u sebe nemá. Vydali se tedy po ni 
pátrat. Objevili ji ve křoví a vrátili nazpět majitelce. Na základě jejich popisu byl zloděj záhy policií 
dopaden. 

D. ZVLÁŠTNÍ CENA – CENA NOVINÁŘŮ 

MAGDALENA VYSLOUŽILOVÁ 



Dívka při svém pobytu na olomouckém bazénu v říjnu 2003 upozornila plavčíka na mladíka, který ležel na 
dně bazénu. Ten ji nejprve řekl, že se mladý muž potápí, ale Magdalena se nenechala odbýt a plavčíkovi 
zdůraznila, že je divné, aby se potápěl několik minut na jednom místě. Mladíka nakonec vytáhli a přivolaní 
lékaři jej přivedli k životu. Podle jejich slov byl prakticky mrtvý a jen chladná voda zabránila následnému 
poškození orgánů. 
Magdalena Vysloužilová tak svou všímavostí zachránila lidský život. 

3. AKCE NBO V ROCE 2004 
 

10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NBO 

Oslavy 10. výročí byly zahájeny 1. listopadu 2004 Tiskovou konferencí, na které předseda Správní rady 
MUDr. Mgr. Ivan Langer zhodnotil desetileté působení nadace a představil program oslav. Současně byla 
spuštěna mediální kampaň, která měla podobu soutěže a do které se zapojila veřejnost tím, že odpovídal 
na otázky týkajících se realizovaných projektů nadace a tak získávala volné vstupenky na slavnostní 
večer. 

Generálním partnerem oslav 10. výročí byla společnost MORA TOP s.r.o. 

 



Samotné vyvrcholení oslav proběhlo 21. listopadu 2005 v Moravském divadle v podobě Zábavného 
večera k 10. výročí založení Nadace Bezpečná Olomouc, za účasti Yvetty Blanarovičové, JUDr. Ivo 
Jahelky, finalistů SuperStar Šárky Vaňkové a Juliana Záhorovského a hudební skupina ALIBI složenou z 
pražských strážníků. Hlavní postavou a moderátorem večera byl Petr Novotný s jehož firmou 6p jsme na 
přípravách spolupracovali.  

Program byl koncipován jako zábavná show, příjemné a zábavné povídání na témata nadace i obecná a 
společenská, spojené s hudební produkcí. V zaplněném hledišti byli přítomní členové Správní i Dozorčí 
rady a Čestného výboru nadace (současní i minulí), partneři nadace, sponzoři, významní hosté a 
veřejnost. Celková kapacita divadla se blížila čtyři sta padesáti hostům. 

Pro významné hosty byl po skočení programu v Mozartově sálu připraven raut. 

ADVENTNÍ KONCERT NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

Nadace připravila na konec roku již třetí  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 2004 
(ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2004) 

  

PŘÍJMY NBO V ROCE 2004
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 544.078,00

Úroky 77.967,96

Jiné ostatní výnosy 8.317,04

Přijaté dary 161.530,00

Příjmy celkem 791.893,96



Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2004 dodržela pravidlo pro omezení nákladů. Nadace Bezpečná 
Olomouc v roce 2004 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 

PRIJATÉ DARY (NAD 10.000,00 KČ)
MORA TOP s.r.o. 100.000,00

IES REAL & CONSULRING s.r.o. 50.000,00

ZP MV ČR Olomouc 10.000,00

VÝDAJE NBO V ROCE 2004
Kancelářské potřeby 10.305,00

Poštovné 3.638,00

Reklama, propagace, realizace vlastních projektů NBO 491.599,90

Nájemné 9.500,00

Audit, účetnictví, poradenství 27.067,00

Dar – Statutární město Olomouc 100.000,00

Dar – P - centrum 85.000,00

Dar – Cena NBO 2003 31.000,00

Bankovní poplatky 3.137,50

Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 1.043,20

Časové rozlišení nákl. ISIN CZ0001000632 150.879,20

Ostatní poplatky 860

Výdaje celkem 914.029,80

BILANCE ZA ROK 2004
Příjmy celkem 791.893,96

Výdaje celkem 914.029,80

Bilance -122.135,84



§ 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 portfolia akcií, dluhopisů, instrument 
peněžního trhu, a to přímo i prostřednictvím podílových fondů. S ohledem na potřebu každoročních 
kladných výnosů bylo umístěno velmi konzervativně. Podíl akcií byl v průběhu roku navyšován z nuly na 
2,2%, na korekcích byly dokupovány dluhopisové fondy a dluhopisy se záměrem držení do splatnosti. 
Splacený státní dluhopis s kuponem 7,3% jsme vyměnili za investici do státního dluhopisu 3,8% splatným 
v roce 2009. Podobně jako předchozí plánujeme i tento dluhopis držet do splatnosti.  
Největší relativní přínos do hodnoty portfolia měly nákupy fondu ING Czech Equity, který se zaměřuje na 
akcie českých a ostatních středoevropských podniků. Z dluhopisových investic vynikal ESPA Český fond 
státních dluhopisů, který díky dlouhé duraci portfolia nejvíce profitoval z nárůstu cen korunových pevně 
úročených papírů v druhé polovin roku. 

Výnos portfolia 
Za kalendářní rok 2004 hodnota portfolia vzrostla o 4,06%, zatímco 3mesíční termínový vklad by přinesl 
1,98%. Absolutní zhodnocení inilo +505.253,42 Kč. 

Rozdělené výnosy 
Výše rozdělitelných výnos z nadačního jmění za rok 2004 vychází z účetnictví Nadace. Závisí na použité 
účetní metodice na účetním ocenění držených cenných papír ke dni 31.12.2003.  
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. Ke dni 31.12.2004 výše spravovaného majetku 
přesáhla hodnotu registrovaného nadačního jmění o 163.281,21 Kč. Odměna za správu portfolia za rok 
2004 činí 40.420,27 Kč. Nadace by tedy měla mít k dispozici pro granty částku 122.860,94 Kč. 
Skutečnost, že tato částka je nižší než absolutní zhodnocení v roce 2004, vyplývá z historických výběrů z 
portfolia, které v letech 2002 a 2003 převyšovaly míru zhodnocení. 

Plán na 2005 
V průběhu roku 2005 budeme navyšovat podíl akcií a akciových podílových fondů, nebo relativní vyhlídky 
pro akcie jsou nyní mnohem lepší než v předchozích letech. Z dluhopis budeme preferovat vyšší kvalitu, 
tj. státní a bankovní dluhopisy na úkor podnikových. Z akciových investic budeme relativně nadvažovat 
akcie střední a východní Evropy. Více pozornosti si zaslouží i středoevropský realitní trh. 

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. 



 

NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 
Panská 184 / 9, Olomouc, 772 00 

Tel: 585 202 294 
Mobil: 728 310 911 

E-mail: nbo@nbo.cz 
www.nbo.cz 

IČ: 61989711 
DIČ: CZ 61989711 

Krajský soud Ostrava: N 131 
Bankovní spojení: 1805673389/0800 Česká spořitelna, a.s. Olomouc 

Kontaktní osoba: 
Radim Schubert   
tajemník NBO 
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