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I. 

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 

Ing. Marie Červenková Ředitelka České spořitelny a.s., 

pobočka Olomouc 

JUDr. Hana Šimková Předsedkyně Okresního soudu 

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 

Mons. Jan Graubner  Arcibiskup olomoucký a metropolita 

moravský 

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.  Proděkan pro vědecké a výzkumné 

záležitosti Přírodovědecké fakulty UP 

Olomouc 

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

nemocnice Olomouc 

Ing. Jaromír Gajda     Předseda SK Sigma Olomouc MŽ 

Jan Skácelík      Galerista 

Výkonný ředitel:  Ing. Daniel Dvouletý 

Kontaktní adresa:  ul. 28 října 2 

    772 00 Olomouc 
Tel/Fax:   585228329  



II. 

1. PROJEKTY NBO V ROCE 2002 

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

(do 31.8.2002) 

Název projektu Přihlášen
ý subjekt

Podíl 
NBO

Podíl 
ostatních

Celková 
částka

Stop kapsářům! Stop 
vykradačům a zlodějům 
motorových vozidel!

Město 
Olomouc

10.000,- 195.000,- 205.000,-

Mobilní dětské 
dopravní hřiště

Město 
Olomouc

60.000,- 115.000,- 175.000,-

Pozitivní diváctví a 
bezpečný stadion

Město 
Olomouc

100.000,- 550.000,- 650.000,-

Policie pro občana Město 
Olomouc

25.000,- 100.000,- 125.000,-

Program prevence 
kriminality v médiích

Město 
Olomouc

50.000,- 50.000,- 100.000,-

Pojízdné preventivní 
pracoviště

Město 
Olomouc

75.000,- 731.800,- 806.800,-

Celkem 320.000,- 1.741.800,- 2.061.800,
-





b) Stručný popis jednotlivých projektů 

1) Stop kapsářům! Stop vykradačům a zlodějům motorových vozidel 
Jedná se o  projekt zaměřený na prevenci kapesních krádeží, krádeží motorových 

vozidel či  věcí v nich umístěných. Jde o druh trestné činnosti, která má největší  podíl 

na celkovém nárůstu trestné činnosti ve městě. Jeho snahou je systematickou osvětou  

zainteresovat občany na ochranu svého zdraví a majetku. Umístěním světelných 

pohyblivých nápisů v prostředcích městské hromadné dopravy, které spolu se zvukovým 

upozorněním nabádá cestující k větší opatrnosti před zloději, chceme docílit prevence 

této trestné činnosti. Zmíněná zvuková a vizuální nahrávka bude po dohodě s DPMO 

zařazována vždy v období, kdy je pravděpodobné zvýšení výskytu kapesních krádeží 

tzn.v období turistického ruchu,  před vánočními svátky apod. 

2) Mobilní dětské dopravní hřiště 
 Cílem projektu je vybudování mobilního dětského dopravního hř iště,  

obsluhovaného pracovníky Městské policie Olomouc. Hlavním důvodem vzniku tohoto 

projektu jsou stále narůstající počty úrazů dětí v souvislosti se zvyšujícím se silničním 

provozem ve městě. Toto mobilní hřiště by bylo přesunováno  přímo k cílovým skupinám 

tj. k žákům prvního stupně, a přímo v areálu základní školy či v její blízkosti by přispívalo 

k praktickému upevnění zásad bezpečného chování chodců a cyklistů v silničním 

provozu, získaných v hodinách dopravní výchovy. 

3) Pozitivní diváctví a bezpečný stadion 
Projekt si vzal za úkol přispět ke snížení kriminality při fotbalových utkáních na 

Andrově fotbalovém stadionu. Tento projekt vznikl jako reakce na vzrůstající projevy 

násilí a vandalismu při fotbalových utkáních. Projekt se skládá ze dvou částí : situační 

prevence a sociální prevence. Nadace se hodlá podílet převážně na části  týkající se 

situační prevence. 



      a.) Situační prevence řeší aktuální stav zřízením kamerového systému v areálu 

fotbalového stadionu. Tento projekt vychází z  poznatků policie, že při monitorování 

dochází k eliminaci anonymity, což má za následek zmírňování projevů jakékoliv formy 

trestné činnosti.  

      b.)   Sociální prevence  spočívá ve vybudování  klubového zařízení pro mladé 

fotbalové příznivce. Smyslem tohoto zařízení budou pravidelné schůzky pod vedením 

vytipované fotbalové hvězdy. Aktivity budou směřovány tak, aby vedly k postupnému 

zmírňování a odstraňování nevhodného chování fanoušků při fotbalových zápasech. 

4) Policie pro občana 
 Jde již o třetí ročník, navazující na předchozí projekty, které měly v řadách široké 

veřejnosti a zejména mezi dětskými návštěvníky příznivý ohlas. Hlavním cílem projektu 

je informovat širokou veřejnost o každodenní práci policie. Ke shlédnutí zde budou 

praktické ukázky zadržení ozbrojeného pachatele, ukázky z výcviku služebních psů, 

ukázky bojového výcviku policistů, světelná střelnice a mnoho dalších. 

5) Program prevence kriminality v médiích 
 Jedná se o nový projekt, týkající se  medializace preventivních aktivit. Konkrétně jde 

o výrobu přibližně pětiminutových  instruktážních filmů z oblasti prevence, bude se 

jednat o projekty „Bezpečná ulice“, „Pojízdné preventivní pracoviště“ a „Komunitní práce 

s rizikovou mládeží“. V rámci tohoto projektu bude také připraveno několik informačních 

filmů o realizátorech Komplexního součinnostního programu Města Olomouce. Zejména 

půjde o gestora, kterým je Město Olomouc, dále o Nadaci Bezpečná Olomouc a 

Městskou policií, která  je v tomto programu od počátku a  nově také  o preventivní 

informační skupinu Policie ČR. Tyto filmy by byly pravidelně vysílány v Městském 

informačním vysílání kabelové televize Města Olomouce. Vysílání bude probíhat 

nepřetržitě 24 hodin a měnit by se mělo po týdnu. 



6) Pojízdné preventivní pracoviště 
 Cílem projektu bylo vybudovat, přestavbou autobusu, a dále podpořit pojízdné 

preventivní pracoviště, které by pružně reagovalo na aktuální vývoj kriminality ve městě, 

vyjíždělo do určité lokality, ve které dochází ke zvýšení nápadu konkrétního druhu 

trestné činnosti, a informovalo občany na místě o možnostech prevence či ochrany, 

zaměřené právě na tuto trestnou  činnost. Pracoviště je využitelné i pro preventivní práci 

na školách, pro práci s potenciálně ohroženými osobami (senioři, zdravotně 

handicapovaní, turisté apod.). Dle informací Městské policie Olomouc je o toto 

pracoviště nebývalý zájem a při pěti posledních prezentacích jej navštívilo přes tři tisíce 

lidí. 



2. PROPAGAČNÍ AKCE NBO V ROCE 2002 

Adventní koncert a raut Nadace Bezpečná Olomouc 

 Na konec roku připravila Nadace Bezpečná Olomouc Adventní varhanní koncert 

v chrámu Sv. Mořice v Olomouci. Na varhany vystoupil 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 zasedací místnosti primátora. 



 

3. PROSTŘEDKY Z NIF 

Na základě Smlouvy 00105-2002-211-S-N-61 o převodu zbývajících prostředků 
určených usnesením PSP ČR 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. 

Správní rada NBO na svém zasedání ze dne 8. 4. 2002 rozhodla a přijala nabídku 
České Spořitelny (viz. Zápis ze zasedání) a následně byla uzavřena smlouva mezi 
Nadací Bezpečná Olomouc a Českou Spořitelnou o obhospodařování majetku nadace 
tvořeného cennými papíry a peněžními prostředky určenými k investování do cenných 
papírů. 



V souladu s investiční strategií, Česká Spořitelna (ČS) nakoupila státní dluhopisy České 
republiky s kuponem 7,30% a splatností 6. 8. 2004. Výnosu bylo dosaženo jak 
nabíháním kupónového úroku, tak i cenou dluhopisu, která vzrostla vzhledem ke 
všeobecnému poklesu korunových úrokových měr. 

Dne 24. 10. 2002 byla zapsána nová výše nadačního jmění, kterého součástí se stalo 
739 ks státních dluhopisů 7,30/04 ISIN CZ0001000632 v hodnotě 8.376.585,-- Kč 
spravovaných Českou spořitelnou a.s. na základě smlouvy o obhospodařování cenných 
papírů ze dne 2.5.2002 a 12.276,-- Kč na účtu u České spořitelny a.s. č.ú. 421622/0800. 

Po posledním snížení repo sazby ČNB se již neočekává další nadměrný výnos 
drženého dluhopisu, a proto ČS doporučila jeho výměnu za potencionálně výhodnější 
investice. K tomu je však nutná změna smlouvy o obhospodařování cenných papírů. 
  
Za potencionálně výnosnější a přitom stále bezpečné investice, na základě nabídky ČS, 
považujeme nákupy kvalitních bankovních a podnikových dluhopisů a podobně 
zaměřených podílových fondů. 

Například investice do fondu Fiducia, který Česká spořitelna spravuje pro institucionální 
investory, otevírá prostor pro dluhopisy s delší splatností a ve vhodném okamžiku i pro 
využití dlouhodobého potencionálu akcií.  Dluhopisový fond ISČS Trendbond by měl 
přinést vyšší výnosy z využitím konvergenční vlny a s ní spojeného poklesu úrokových 
sazeb v ostatních zemích střední a východní Evropy. Fondy ISČS Sporoinvest a ESPA 
Český fond peněžního trhu by měly být využívány pro umístění krátkodobých prostředků 
(6 – 12 měsíců), protože by měl poskytnout vyšší výnos v porovnání s termínovými 
vklady.  

III. 

1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  
NBO ZA ROK 2002 

Výnosy a příspěvky NIF k 31. 12. 2002 539.470,-

Použito na projekty NBO v roce 2002 320.000,-

Určeno na projekty NBO v roce 2003 111.576,-

Určeno na správu NBO v roce 2002 107.894,-



Příjmy nadace 

Přijaté peněžní dary     částka Kč 

p. Frommer       4.000,- 
Boris Mahdal      2.000,-  
p. Frommer        4.000,-  
p. Frommer        4.000,- 
JUDr. Hana Šimková     2.000,- 
JUDr. Petr Ritter      15.000,- 
Ing. Zdeněk Tomek      10.000,- 
MUDr. Mgr. Ivan Langer     15.000,- 
Ing. Pavel Prudký      1.000,- 
RNDr. Jaroslav Skříčil     2.000,- 
Ing. Marie Červenková     3.000,- 
PROFIT, spol. s r. o.     10.000,- 
RNDr. Ivan Kosatík      10.000,- 
Sochorová Terezie      5.000,- 

Přijaté peněžní dary celkem……………………...87.000,-  

Další příjmy 

Výnos z dluhopisů ISIN CZ0001000632  539.470,- 

Příjmy celkem      626.470,- 

Výdaje nadace 

Výdaje na správu nadace 



Ing. František Rašner - auditor    12.350,- 
Ing. Olga Sýkorová - účetní poradenství   5.992,- 
Reklamní činnost      51.194,- 
Cestovné       1.430,20 
Poštovné       1.525,60    
Ostatní       10.834,60 

Výdaje na správu nadace celkem……………….83.326,40 

Dary nadace 

Stop kapsářům!  
Stop vykradačům a zlodějům motorových vozidel!  10.000,- 
Mobilní dětské dopravní hřiště    60.000,- 
Pozitivní diváctví a bezpečný stadion  100.000,- 
Policie pro občana     25.000,- 
Program prevence kriminality v médiích   50.000,- 
Pojízdné preventivní pracoviště    75.000,-  

Dary nadace celkem……………………………………320.000,- 

Výdaje  

a) na správu nadace……………………………....83.326,40 
b) dary nadace…………………………………………..320.000,- 

Výdaje celkem      403.326,4 

Příjmy celkem……………………………………….626.470,-  
Výdaje celkem…………………………………………...403.326,4 

Bilance       223.143,6 

• Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2002 dodržela pravidlo pro omezení nákladů. 
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