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Nadace Bezpečná Olomouc 

Statutární orgány 

Správní rada 

Dozorčí rada 

Předseda MUDr. Mgr. Ivan Langer poslanec PS PČR

Místopředseda Ing. Martin Tesařík primátor města Olomouce 

Členové RNDr. Ivan Kosatík podnikatel 

Ing. Marie Červenková ředitelka České spořitelny a.s., pobočka 

Olomouc

RNDr. Jaroslav Skříčil ředitel Okresního ředitelství Policie ČR 

Olomouc

Ing. Jiří Král ředitel Městské policie Olomouc

JUDr. Hanna Šimková předsedkyně Okresního soudu Olomouc

JUDr. Petr Ritter advokát

PhDr. František Kalabis podnikatel

Předseda Ing. arch. Petr Fabián architekt

Místopředseda Ing. Jan Myšák podnikatel

Členové Ing. Pavel Prudký ředitel Finanční úřad Olomouc

JUDr. Zdeněk Šťastný advokát



Čestný výbor 

Tajemník                Roman Brnčál 

Kontaktní adresa   28 října 2 

            77200 Olomouc 

            Tel/Fax: 068 5228329  

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita 

moravský

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. rektor Univerzity Palackého

Prof. MUDr. Miloslav Duda přednosta II. chirurgické kliniky Fakultní 

nemocnice Olomouc

Ing. Jaromír Gajda předseda SK Sigma Olomouc MŽ

Jan Skácelík galerista



Po velmi úspěšném předchozím roce se nadace dostala do menších finančních problémů. 

Přispěl k tomu zejména nový zákon o nadacích 227/1997, který jako hlavní podmínku 

existence nadace stanovil minimální základní jmění 500 000,- Kč. Tím byla odčerpána značná 

část nadačních prostředků, kterými NBO hodlala financovat své projekty. Proto se NBO 

rozhodla stabilizovat vzniklou situaci a soustředit se v tomto roce pouze na jeden velký 

projekt. Realizace ostatních projektů, původně plánovaných na toto období, byla po zralé 

úvaze odsunuta na další roky. Stěžejním projektem pro rok 1998 se stala „Bezpečná ulice“.  

Projekt:  „Bezpečná ulice“ 

V rámci kontinuálního navázání na projekt z roku 1998, jehož hlavním cílem zůstávalo i 

nadále předcházení trestné činnosti, Nadace Bezpečná Olomouc realizovala druhou etapu 

projektu „Bezpečná ulice“. Projekt zahrnoval rozšíření stávajícího počtu sedmi rozmístěných 

bezpečnostních kamer o další tři. Součástí rozšíření bylo zavedení kvalitnějšího software pro 

vyhodnocovací počítačové vybavení.  Výběr lokality, na němž byly kamery rozmístěny, byly 

vždy určeny po  konzultaci s městskou a celorepublikovou policií.  Realizací druhé části 

projektu se nám podařilo rozšířit monitorovanou oblast na většinu významných lokalit ve 

městě.  Tato skutečnost umožní městské policii uvolnit více strážníků, kteří mohou svou 

činnost zaměřit na jiné oblasti. Jako velmi zajímavé lze s rozšiřováním kamerového 

monitorovacího systému označit výsledky sociologického výzkumu realizovaného 

v Olomouci v roce 1998. Podle nich se pouze 14,7 %   občanů domnívá, že hlídání ulic 

bezpečnostními kamerami omezuje svobodu občanů a naopak 85,3 %  obyvatel města je 

přesvědčeno, že hlídání ulic bezpečnostními kamerami přispěje ke snížení kriminality ve 

městě.  

Dne 24.2.1999 došlo k výmazu Nadace Bezpečná Olomouc z registru nadací vedeného 

referátem vnitřních věcí Okresního úřadu Olomouc 

V návaznosti na uplynutí funkčního období členů NBO, proběhla dne 10.5.1999 schůzka 

zřizovatelů, která měla za úkol zvolit členy správní a dozorčí rady. Zřizovatelé, kteří se sešli 

v usnášeníschopném počtu, odvolali tyto  členy: 



− Ing. Jiří Juřena 

− Ing. Věra Knápková 

− Ing. Anna Kučerková 

Dále zřizovatelé navrhli a potvrdili nadpoloviční většinou hlasů tyto členy: 

Na zasedání správní rady 31.5.1999, kde se o jako hlavní bod projednávala volba předsedy a 

místopředsedy Správní rady, zvolili členové Správní rady za předsedu Mudr. Mgr. Ivana 

Langera a jako místopředsedu Ing. Martina Tesaříka. 

Následující den 1.6.1999 proběhlo zasedání Dozorčí rady. Jediným navrhnutým kandidátem 

na post předsedy Dozorčí rady byl Ing. arch. Petr Fabián. Členové Dozorčí rady poté 

jednohlasně zvolili  za předsedu právě Ing. arch. Petra Fabiána. Následně proběhla volba 

místopředsedy Dozorčí rady, ve které jednohlasně zvítězil Ing. Jan Myšák.  

Krajský obchodní soud v Ostravě vydal dne 23.11.1999 usnesení s uvedením změn 

personálního složení Správní a Dozorčí rady Nadace Bezpečná Olomouc.   

Správní rada NBO: Dozorčí rada:

MUDr. Mgr. Ivan Langer JUDr. Zdeněk Šťastný

JUDr. Petr Ritter Ing. Petr Fabián

RNDr. Ivan Kosatík Ing. Pavel Prudký

PhDr. František Kalabis Ing. Jan Myšák

RNDr. Jaroslav Skříčil

Ing. Jiří Král

Ing. Martin Tesařík

JUDr. Hana Šimková

Ing. Marie Červenková



Zpráva o hospodaření Nadace Bezpečná Olomouc 

Hospodářský výsledek –20 tis. Kč 

Majetek nadace 

Nadace při svém hospodaření dodržela pravidlo pro omezení nákladů na správu. 

Poděkování patří všem dárcům, bez nich by činnost nebyla možná. 

Přijaté dary : 

Příjmy Výdaje

Nadační  dary 77,5 tis. Kč Nadační přispěvky 78,7 tis. Kč

Tržby 6,2 tis. Kč Náklady  na správu 60 tis. Kč

Výnosy z vl. majetku 35 tis. Kč

Příjmy celkem 118,7 tis. Kč Výdaje celkem 139 tis. Kč

Aktiva Pasíva

Hotovost 3,6 tis. Kč Zaregistrované nadační jmění 510 tis. Kč

Banka 605 tis. Kč Ostatní nadační jmění 127 tis. Kč

Pohledávky 8 tis. Kč Hospodářský výsledek -20 tis. Kč

Aktiva 617 tis. Kč Výdaje celkem 617 tis. Kč

SK Sigma Olomouc 30 000,-



Poskytnuté dary: 

Policie ČR 3x počítač PC + 3x tiskárna Canon BJC 1000        78 702,- 

Petr Kosatík 15 000,-

Okresní Soud 19 000,-

Václav Kosík 4 000,-

Příjatý dar od neznámého dárce 9 500,-

Celkem 77 500,-
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