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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   Ministr vnitra 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 

  
 

 
 

ČESTNÝ VÝBOR 
 
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 

Ing. Martin Tesařík   Poslanec PSP ČR 
Jiří Skácelík       Galerista 

 
 

TAJEMNÍK 
 
Radim Schubert 

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

 
 



II. 
 

1. PROJEKTY NBO V ROCE 2006 
 
 

A) PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ  
PŘIHLÁŠENÝCH DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NBO  

 

 
 
 
 

Název projektu Přihlášený subjekt Grant NBO 

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 
Statutární město 

Olomouc 
32.000,- 

Bezpečí je věcí nás všech! 
(preventivní reklamní kampaň na tramvaji) 

Statutární město 
Olomouc 

30.000,- 

Bezpečí je věcí nás všech! 
(tv spoty) 

Statutární město 
Olomouc 

10.000,- 

Bezpečná cesta do školy Petarda Production 240.000,- 

Celkem 312.000,- 

 
 
 
 

Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2006 splnila podmínku o poskytování nadačních příspěvků, kdy 
příspěvkové a rozpočtové organizace musí vložit nejméně 50% vlastních finančních prostředků na 
předmětný projekt.  

 
 
 
 



B) STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ 

 
ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
 

Záměrem Městské policie Olomouc je rozšíření Městského kamerového systému o další 2 mobilní kamery, 
které operativně doplní mobilní kamerový systém a dlouhodobě používaný stálý kamerový systém, který 
je situován do centra města, o oblasti sídlištní zástavby, nákupní střediska na periférii a parky. Kamerový 
systém města Olomouce provozovaný městskou policií bude disponovat 17 ks stacionárních kamer s 
možností záznamového zařízení. 
 
Nejzávažnější bezpečnostní problémy města Olomouce jsou přestupky dopravní, sprejerství a 
vandalismus spojený s požíváním alkoholu a drog. Za významný prvek při dokumentaci protiprávního 
jednání je možné využít kamerový systém, který budou využívat strážníci městské policie výhradně pro 
odhalování pachatelů přestupků, trestných činů a pro případné zadokumentování uvedeného 
protiprávního jednání.  
 
Současně bude využíván i mobilní kamerový systém především v lokalitách, ve kterých dochází 
opakovaně k protiprávnímu jednání, ale jeho využití je nepochybně daleko širší, např. monitorování v 
situacích, kdy hrozí nebezpečí způsobené živelnou pohromou (povodeň). 
 
Cíl projektu je významným způsobem přispět k eliminaci protiprávního jednání ? vandalských projevů, 
dopravních přestupků, sprejerství, zakládání černých skládek, narušování veřejného pořádku při 
sportovních a společenských akcích. 
 
BEZPEČÍ JE VĚCÍ NÁS VŠECH!  PREVENTIVNÍ REKLAMNÍ KAMPAŇ NA TRAMVAJI 
 

Informační kampaní prostřednictvím velkoplošné osvěty zobrazené na tramvaji má za cíl poukázat na 
trestnou činnost krádeží. Preventivní zaměření projektu vychází z prosté teze, že krádežím se dá mimo 
jiné předcházet i větší zainteresovaností občanů. 
 
Projekt podporuje snižování počtu kapesních krádeží. Tento druh majetkové trestné činnosti představuje 
pro město Olomouc trvalý bezpečnostní problém a souvisí i s tzv. sociální kriminalitou majetkového 
charakteru. Hlavním cílem projektu je osobní bezpečnost občanů a návštěvníků města. 
 
BEZPEČÍ JE VĚCÍ NÁS VŠECH!  TV SPOTY 
 

V rámci projektu bude natočeno deset spotů, které poskytnou informace o tom, jak předcházet trestné 
činnosti odpovídající prevencí. Jednotlivé spoty jsou zaměřeny na témata: Kapsáři v dopravě, Krádeže 
na osobách v obchodech, Podomní prodejci a podvodníci, Vloupání do aut, Vloupání do bytů a 
rodinných domků, Oblast dopravy, Rady občanům, Činnost preventivně informační skupiny, Prevence 
kriminality na školách, Ukázky policejní práce. 
 
Program navazuje na projekty z předchozích let a měl by sloužit k větší informovanosti občanů. Mnohé 
trestné činnosti lze v řadě případů zabránit nebo ji alespoň do určité míry eliminovat.  
 
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. 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 proběhl v několika fázích. Nejmladším dětem byly rozdávány omalovánky s bezpečnostní 
tématikou, spolu se samoovinovacími reflexními páskami. Dále byla realizována velká bezpečnostně 
preventivní akce, na které se prezentovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, a kde si 
návštěvníci, převážně děti, si mohli vyzkoušet své dovednosti a znalost pravidel silničního provozu na 
dopravním hřišti, dále měření rychlosti mobilním radarem, ukázky kynologů, ukázky policejního zásahu, 
simulace dopravní nehody a záchranné akce, zkouška znalosti pravidel a nového silničního zákona, 
dechový test na alkohol a mnohé další. 



2. VLASTNÍ PROJEKTY NBO V ROCE 2006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENA NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 2005 

 
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 projektu je Nadace České spořitelny (www.nadacecs.cz). 
 
 
 
 

 
 
Mediálně tento projekt podporují mediální partneři: Olomoucký deník, Český rozhlas Olomouc, Rádio 
Apollo Olomouc, Fajn Rádio Hity, Olomoucká televize Zzip, Winternet, Profit, www.olomouc.cz. 
 
 
 
 
 
 
 



DRŽITELÉ OCENĚNÍ 
 
 
 
KATEGORIE 
POLICISTA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V OLOMOUCI 
 
PETR VEJMOLA   
 
Pprap. Petr Vejmola byl se svým služebním psem v  prosinci 2005 vyslán k případu ozbrojené loupeže. 
Pachatel loupeže odcizil finanční hotovost a z místa činu uprchl. Pprap. Vejmola nasadil služebního psa, 
který ale po několika stech metrech ztratil stopu. Policista se nenechal odradit a začal pečlivé 
prohledávat širokého okolí až pes opět narazil na stopu u hustého keře, ve kterém se pachatel skrýval. 
Po opakované výzvě muž vystoupil z křoví a byl odzbrojen a zajištěn.        
 
Pprap. Petr Vejmola svým profesionálním a pečlivým postupem vypátral za pomoci služebního psa 
pachatele závažné trestné činnosti.  
 
 
 
KATEGORIE 
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE V OLOMOUCI 
 
MIROSLAV VYCHODIL 
JIŘÍ ŠOTOLA 
 
Strážníci Městské policie Olomouc Miroslav Vychodila a Jiří Šotola v únoru loňského roku poskytli 
neodkladnou první pomoc muži, který po předchozím fyzickém útoku ležel bezvládně na zemi s 
krvácejícím zraněním hlavy v bezprostředním ohrožení života. Strážníci provedli všechny potřebné 
úkony, aby zraněného dostali do stabilizovaného stavu a přivolal lékařskou záchrannou službu.  
 
Svým včasným a rozhodným jednáním tak výrazně přispěli k záchraně lidského života. 
 
 
 
KATEGORIE 
CIVILNÍ OSOBA 
 
FRANTIŠEK HEGER 
ANTONÍN OLEJNÍK 
 
Františka Hegera a Antonína Olejníka poprosila v listopadu 2005 oloupená mladá žena o pomoc. 
Přepadl jí neznámý muž, ukradl jí tašku s doklady, penězi a mobilním telefonem a do obličeje nastříkal 
sprej. Pachatele jim popsala a oba muži neváhali a vydali se do nedalekého parku po muži pátrat. 
Lupiče opravdu dostihli, zabránili mu v útěku a přivolali policii. 
 
Sami událost popsali takto: "Strach jsme neměli. V tu chvíli nepřemýšlíte, jestli může být ozbrojený. Prostě 
jsme za ním vyběhli a chytili ho. To by udělal každý." 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. AKCE NBO V ROCE 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 proběhl v několika fázích. Nejmladším dětem byly nejprve rozdávány omalovánky s 
bezpečnostní tématikou. V jednotlivých obrázcích jsou zobrazeny základní pravidla bezpečnosti při 
pohybu dětí ve městě, v blízkosti silnic i přímo v dopravním provozu. Děti si tak příjemnou a přirozenou 
formou tato pravidla osvojují. Omalovánky se stávají nejen vyplněním volného času, ale mají především 
preventivní účinek.  
 
Dále byla realizována velká bezpečnostně preventivní akce, na které se prezentovaly všechny složky 
integrovaného záchranného systému, (Policie ČR, Městská policie, Zdravotnická záchranná služba a  
Hasičský záchranný sbor Ololomouckého kraje, 156 záchranný prapor, Vojenská policie, kynologové a 
další). Návštěvníci, převážně děti, si mohli vyzkoušet své dovednosti a znalost pravidel silničního provozu 
na dopravním hřišti, dále měření rychlosti mobilním radarem, shlédnout ukázky kynologů, ukázky 
policejního zásahu, simulace dopravní nehody a záchranné akce zdravotníků i hasičů, dospělí si mohli 
zkousit znalosti pravidel a nového silničního zákona, dechový test na alkohol a mnohé další.  
 
Nedílnou součástí této prezentační akce bylo 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. 
 
Dopravní výchova ve spolupráci s policií i dalšími složkami integrovaného záchranného systému 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. 
 
 



VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - BEZPEČNÁ OLOMOUC 

 

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci se Základní školou Komenium – ulice 8. května 29, Olomouc 
realizovala 1. ročník výtvarné soutěže na téma BEZPEČNÁ OLOMOUC. 
 
Soutěž byla vyhlášena ve 3 kategoriích:  1.   děti předškolního věku MŠ 
                                           2.   žáci 1. – 5. ročníku ZŠ 
                                           3.   žáci 6. – 9. ročníku ZŠ 
 
Děti výtvarně tvořily výtvarné práce na témata jako bezpečnost dětí v silničním provozu, v dopravních 
prostředcích, na hříštích a v parcích. Snažily se vyjádřit svůj pohled na práci policistů i záchranářů, také 
na problematiku drog, krádeží, šikany a jak předcházet těmto nebezpečím a nástrahám. když hoří, 
zavolám hasiče, - když uvidím zraněného člověka, zavolám záchranáře, - když uvidím zloděje, zavolám 
policii, - když najdu injekční stříkačku, zavolám strážníky, - když uvidím zatoulaného psa, zavolám 
strážníky, - apod. 
 
Děti si aktivně osvojují základní pravidla a návyky, jak se zachovat v určitých situacích. Ve spolupráci s 
pedagogy mateřských a základních školy chceme děti aktivně zapojit do problematiky bezpečnosti a 
prevence kriminality, jejich vztahu k policistům a záchranářům.  
 
Výtvarná soutěž navazuje na projekty Nadace Bezpečná Olomouc, které se zabývají bezpečností dětí 
a je součástí velkého projektu Bezpečná cesta do ško ly , na kterém se prezentují všechny složky 
integrovaného záchranného systému. Dětem jsou rozdávány omalovánky s bezpečnostní tématikou, 
spolu se samoovinovacími reflexními pásky. Děti se tak v bezprostředním kontaktu s policisty, strážníky, 
záchranáři, hasiči a jejich technikou učí vyhodnocovat potenciálně nebezpečné situace a vhodně 
jednat. 
 
První ročník výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc byl vyhlášen také ve třech kategoriích. Děti z 
olomouckých mateřských a základních škol tvořily výtvarné práce na témata bezpečnost dětí v 
silničním provozu, v dopravních prostředcích, na hříštích a v parcích. Snažily se vyjádřit svůj pohled na 
práci policistů i záchranářů, také na problematiku drog, krádeží, šikany a jak předcházet těmto 
nebezpečím a nástrahám. Prvního ročníku se zúčastnilo deset mateřských a základních škol a hodnotilo 
se více než sto výtvarných prací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

 

Nadace připravila na konec roku již pátý ročník Adventního varhanního koncertu v chrámu Sv. Mořice 
v Olomouci. Na varhany zahrál doc. Jaroslav Tůma z Akademie múzických umění v Praze. Ten na 
poslední chvíli zastoupil tradičního účinkujícího doc. Petra Planého, který byl nucen se omluvit ze 
zdravotních důvodů.  
 
Tento koncert se v adventním čase již stal tradičním a těší se velké popularitě, která se odráží i v jeho 
návštěvnosti. A to především kvalitními interprety a hranými skladbami, ale také tím, že  je určen pro 
širokou veřejnost, pro kterou je vstup zdarma. 
 
Generálním partnerem Adventního varhanního koncertu Nadace Bezpečná Olomouc je Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky (www.zpmvcr.cz). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. 
 

1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NBO ZA ROK 2006 
(ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2006) 

 
 
  

PŘÍJMY NBO V ROCE 2006 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 951,145,91 
Úroky 6.211,87 

Tržby z prodeje služeb 70.000,00 
Přijaté dary 210.180,00 

Příjmy celkem 1,237.537,78 
 
 
 

PRIJATÉ DARY (NAD 10.000,00 KČ) 
R.E.T. s.r.o. Olomouc 10.000,00 

Nadace České spořitelny 200.000,00 
 
 
 

VÝDAJE NBO V ROCE 2006 
Telefon, internet 30.530,20 
Poštovné  3.455,50 
Spotřeba materiálu a energie 21.029,50 
Reklama, propagace, grafické služby, prezentace, ostatní služby 68.207,00 
Audit, účetnictví, poradenství, daně 36.541,00 
Ostatní služby - mzda 84.000,00 
Projekty nadace (Cena NBO, omalovánky, benefice, ...) 255.358,50 
Poskytnuté nadační příspěvky 342.000,00 
Bankovní poplatky, poplatky za správu portfolia 78.023,34 
Jiné ostatní náklady 151.030,15 
Ostatní daně a poplatky 2.262,00 

Výdaje celkem 1,072.437,19 
 
 
 
 

BILANCE ZA ROK 2006 
Příjmy celkem 1,237.537,78 

Výdaje celkem 1,072.437,19 
Bilance 165.100,59 

 
 
 
 
Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2006 dodržela pravidlo pro omezení nákladů. Nadace Bezpečná 
Olomouc v roce 2006 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 
Portfolio bylo v souladu s investiční strategií alokováno do nástrojů s pevnými příjmy (dluhopisy a nástroje 
peněžního trhu) a do podílových fondů, které do těchto nástrojů investujících. Investovali jsme do fondů 
ESPA Fiducia, ESPA Český fond peněžního trhu. Na konci října jsme prodali středoevropský dluhopisový 
fond ESPA Danubia. I nadále jsme udržovali akciovou složku v neutrálních limitech. V druhé polovině 
roku však velmi významně růstu hodnoty portfolia přispěla investice do strukturovaného dluhopisu DB, 
jehož výnos byl navázán na komoditní index Deutsche Bank. K lepšímu zhodnocení než v roce 2006 
nabízely dluhopisy tedy vedle akcií přispěly i takové suroviny jakými byly měď, hliník, pšenice či sójové 
boby. 
 
 
Výnos portfolia 
Za kalendářní rok 2006 hodnota portfolia vzrostla o 5,29 %, zatímco hodnota srovnávacího etalonu (3M 
termínový vklad) dosáhla 1,91 %. Absolutní zhodnocení činilo +951.145,91 Kč. 
 
 
Rozdělené výnosy 
Výše rozdělitelných výnosů z nadačního jmění za rok 2006 vychází z účetnictví Nadace. Závisí na použité 
účetní metodice a na účetním ocenění držených cenných papírů ke dni 31.12.2005.  
 
Vzhledem k tomu, že Nadace má nakoupeny dluhopisy a účtuje o části z nich jako o držených do 
splatnosti, účetní výnos za rok 2006 bude pravděpodobně mírně vyšší než výnos v tržních cenách.  
 
Jako hrubá a orientační výše pro rozdělitelné výnosy by měla sloužit částka, o níž hodnota 
spravovaného majetku ke konci účetního období převyšuje hodnotu registrovaného nadačního jmění a 
snížená o náklady vedoucí k dosaženým výnosům. 
 
 
Plán na 2007 
V roce 2007 plánujeme využít cenových korekcí a navýšit akciovou složku portfolia (prostřednictvím 
akcií a akciových podílových fondů) až do výše maximálního limitu definovaného ve smlouvě o 
obhospodařování cenných papírů. Dále počítáme s nákupy strukturovaných dluhopisů s výnosy 
navázanými na korunové akcie. U těchto instrumentů bychom rádi využili potenciálně vyššího 
zhodnocení než na samotných akciích. V případě významných poklesů na ostatních rizikových třídách 
aktiv (komodity, nemovitosti, apod.) se budeme na tyto trhy opět vracet, abychom navýšili růstový 
potenciál portfolia. 
 
 

 
 
 



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 


