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2. ORGÁNY 
V měsíci květnu v roce 2015 došlo ke změně na virilní pozici vedoucího územního 

odboru Olomouc Policie ČR, kdy za odcházejícího plk. Mgr. Bc. Petra Tománka, který byl 

ustanoven náměstkem ředitele krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Na jeho místo 

nastoupil plk. Mgr. Jiří Musil, MBA, čímž se stal zároveň také členem Správní rady NBO.     

 

SPRÁVNÍ RADA (OD 3.11.2014) 

PŘEDSEDA  MUDr. Mgr. Ivan Langer bývalý ministr vnitra ČR 

MÍSTOPŘEDSEDA RNDr. Ivan Kosatík  bývalý hejtman Olomouckého kraje 

 

ČLENOVÉ 

plk. Mgr. Jiří Musil, MBA  vedoucí územního odboru Olomouc Policie ČR  

Mgr. Pavel Skalický   ředitel Městské policie Olomouc 

PhDr. František Kalabis, CSc. podnikatel 

JUDr. Petr Ritter   advokát 

Mgr. Markéta Záleská  ředitelka občanského sdružení MOP 

 

DOZORČÍ RADA (OD 3.11.2014) 

PŘEDSEDA   Ing. Renáta Přikrylová ekonomka 

MÍSTOPŘEDSEDA  JUDr. Zdeněk Šťastný advokát  

ČLEN    Mgr. Ivo Heger  advokát   

  

ČESTNÝ VÝBOR (OD 3.11.2014) 
Doc. Mgr. Antotnín Staněk, Ph.D.  primátor statutárního města Olomouc 

Mons. Jan Graubner    arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

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

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.  profesor II. Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice  

Ing. Karel Kolářík    ředitel HZS OK 

MUDr. Ivo Mareš, MBA   ředitel ZZS OK 

Plk. Ing. Libor Krejčiřík   ředitel Krajského ředitelství Policie OK 

RNDr. Jaroslav Skříčil   bývalý ředitel krajského ředitelství Policie OK 

Ing. Jaromír Gajda    předseda SK Sigma Olomouc MŽ 

Jiří Dopita     bývalý český profesionální hokejista 

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal   emeritní ředitel Muzea umění Olomouc 

Jiří Skácelík     galerista 

 

TAJEMNÍK Josef Kaštil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

1. PROJEKTY NBO V ROCE 2015 
 

A/ PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH 

PROJEKTŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NBO  
 

Název projektu Přihlášený subjekt Grant NBO 

Bezpečná cesta do školy ANGELUS AUREUS, o.p.s. 295.932,-Kč 

 

Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2015 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 

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 

V roce 2015 se uskutečnil již 

9. ročník této preventivně 

bezpečnostní události. 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 Bezpečná cesta do školy je realizována dvěma směry. První, preventivně 

informační, v sobě obsahuje rozdávání omalovánek s bezpečnostní tématikou. V jednotlivých 

obrázcích jsou zobrazeny základní pravidla bezpečnosti při pohybu dětí ve městě, v blízkosti 

silnic i přímo v dopravním provozu nebo ve volném čase dětí. Děti si tak příjemnou a 

přirozenou formou tato pravidla osvojují. Omalovánky se stávají nejen vyplněním volného 

času, ale mají především preventivní účinek. Dále též jako součástí velké bezpečnostně 

preventivní akce, na které se prezentují všechny složky integrovaného záchranného systému, 

(Policie ČR, Městská policie, Zdravotnická záchranná služba a Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje, kynologové a další) se návštěvníci, převážně děti, mohou seznámit s 

fungováním bezpečnostních složek, vyzkoušet si výzbroj a výstroj, prohlédnout si záchranný, 

policejní či hasičský vůz, dále proniknout do způsobu měření rychlosti mobilním radarem, 

shlédnout ukázky kynologů, ukázky policejního zásahu, simulace dopravní nehody a 

záchranné akce zdravotníků i hasičů a seznámit se s technickým vybavením jednotlivých 

složek. Děti budou mít možnost zúčastnit se mnoha zajímavých soutěží o atraktivní ceny.  

 



Nedílnou součástí tohoto projektu je 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. 

 

Druhý směr umožňuje rodičům i dětem seznámit se se zájmovými a volnočasovými 

aktivitami, které jsou provozovány a určeny pro mládež. Po celou dobu akce se prezentují 

jednotlivé volnočasové aktivity a každá z nich má umístěn svůj informační stánek 

v prostorách konané akce. 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - BEZPEČNÁ OLOMOUC 

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci se ZŠ Komenium 

realizovala 9. ročník výtvarné soutěže BEZPEČNÁ OLOMOUC. 

 

V tomto ročníku bylo zvoleno téma „Policie pomáhá a chrání naše 

bezpečí“.   

 

Děti si aktivně a přirozeně 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. Byly osloveny všechny základní a 

mateřské školy na území města Olomouce, pomocí reklamních ploch a mediálních partnerů 

byly osloveny i ostatní děti.  

 

Lze využít hodin výtvarné výchovy, kdy mohou pedagogové promluvit s dětmi v 

základních a mateřských školách o problematice bezpečnosti a prevence kriminality a čerpat z 

jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě na toto téma. 

 

Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc vyvrcholila Vernisáží výtvarných děl, na které 

došlo k vyhlášení těch nejlepších a to ve třech kategoriích (mateřské školy, první stupeň 

základních škol a druhý stupeň základních škol) a hodnotilo se více než pět set výtvarných 

prací a děl z 35 mateřských a základních olomouckých škol. 

 

CENA NBO  

udělená za hrdinský čin učiněný v roce 2014 

 

 Projekt (10. ročník) spočívá v 

každoročním oceňování policisty 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. 

Navržené kandidáty předkládají příslušní ředitelé. Komise složená z členů Správní a Dozorčí 

rady Nadace Bezpečná Olomouc vyhodnotí nominace prvních dvou kategorií a rozhodne o 

ocenění. Civilní osoby jsou nominovány na základě návrhů novinářské obce a občanů. Jsou 

vytipovány tři nominace, z nichž mohou být vybráni držitelé ocenění. Do hlasování kategorie 

Civilní osoby se může hlasování na internetových stránkách www.nbo.cz zapojit i veřejnost, 

která může ovlivnit rozhodnutí komise, složené z olomouckých novinářů. 

 

 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. 

 

 Nadace Bezpečná Olomouc ocenila v roce 2015 však pouze nominovaného v rámci 

kategorie civilní osoba. Christophe Paul Louis Delattre se zachoval jako hrdina, když 

zasahoval při vzplanutí stánku na Horním náměstí v Olomouci a následně se snažil dopadnout 

pachatele a při tom utrpěl sám zranění. 

 

   

NADAČNÍ DĚTSKÝ DEN 

 V rámci oslav 20. výročí založení Nadace byl realizován poprvé dětský den. Tedy v roce 

2015 šlo o ročník druhý. Děti soutěžily v rámci dopravní a bezpečnostní tématiky. Dále je 

čekala jízda zručnosti, „cyklokuriozity“ a řada stanovišť, kde si mohly ověřit šikovnost i 

obratnost a postupně tak mohly naplnit svoji hrací kartu razítky. Na konci malé olympiády 

čekala každého odměna a losování hracích karet o hodnotné ceny. Pro návštěvníky byly 

připraveny i výtvarné dílny, setkání se skauty a např. malování na obličej. „Pro větší a 

odvážnější děti nadace přichystala sportovní hry, zorbing ve vodě, lanové aktivity, speciální 

kola nebo jednokolky. Zatímco doprovodný program obsadil travnaté plochy v parku, na 

pódiu se postupně vystřídal kouzelník Šeklin, hudební soubor Mladá krev, zorbing a další. 

 Všem, kteří se unavili soutěžením či programem, nabídlo kino Metropol pohádkové 

pásmo a hry z filmového světa ve svém mimořádném promítání přímo v restauraci Fontána. 

Zde také u příležitosti 20. výročí vzniku firmy připravil přední český výrobce hraček - 

společnost NOE - prodejní výstavu svých textilních výrobků. Firma Tobeli přivezla mobilní 

dopravní hřiště či bezpečnostní doplňky na oděvy i kola. 

Program na pódiu vyvrcholil v závěru odpoledne opět předáním cen Nadace Bezpečná 

Olomouc za hrdinský čin v roce 2014 pod širým nebem. 
 

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT NBO 

Nadace připravila na konec roku již čtrnáctý ročník Adventního 

varhanního koncertu v gotickém chrámu Sv. Mořice v Olomouci. 

Na varhany zahrál Mgr. Karel Martínek a vystoupil také sbor 

AMOC.  

V adventním čase se tento koncert stal tradiční kulturní a 

společenskou událostí a těší se velké popularitě, která se odráží i 

v jeho návštěvnosti. A to především kvalitními výkonem známého 

interpreta a varhaníka, Karla Martínka a také krásnými a 

zajímavými skladbami. Koncert je určen pro širokou veřejnost, pro 

kterou je vstup zdarma. 

 



III. 

1. Zpráva o hospodaření NBO za rok 2015 
 
PŘEHLED O OSOBÁCH, KTERÉ POSKYTLY NADAČNÍ DAR V HODNOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 10 000,-KČ  

ZPMV 10.000,-Kč 

Metlife 8.000,-Kč 

Ivan Langer 110.000,-Kč 

Celkem  128.000,-Kč 

 
PŘEHLED O OSOBÁCH, KTERÝM BYL POSKYTNUT NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK V HODNOTĚ 

VYŠŠÍ NEŽ 10 000,-KČ 

Dar Zdravotnická záchranná služba Ol. kraje 2014 10.000,-Kč 

Dar Zdravotnická záchranná služba Ol. kraje 2015 10.000,-Kč 

Dar Městská Policie Olomouc 2014 10.000,-Kč 

Cena NBO Chris Delattre 10.000,-Kč 

Angelus Aureus (Bezpečná cesta do školy) 295.932,-Kč 

Dar Medaile a tablet 31.152,-Kč 

Celkem 367.084,-Kč 

 
PŘEHLED NÁKLADŮ NA VLASTNÍ SPRÁVU 

Spotřeba materiálu 1.671,-Kč 

Náklady na reprezentaci 16.881,-Kč 

Ostatní služby 46.000,-Kč 

Telefon, internet 12.758,1Kč 

Nájemné 1.000,-Kč 

Reklama, propagace, grafické služby 20.000,-Kč 

Účetnictví, audit, daně 102.850,-Kč 

Celkem  201.160,1Kč 

Nadace Bezpečná Olomouc při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování 

nadačních příspěvků podle §353 až §356 Občanského zákoníku. V roce 2015 dodržela 

pravidlo pro omezení nákladů určených na správu Nadace, kdy dle čl. XIII Statutu NBO 

celkové roční náklady nepřevýšily 40% nadačního jmění. (201.160,1 Kč tvořily náklady na 

správu nadace v roce 2015). 

 

 Přehled o vlastním majetku a závazcích – viz přiložená Rozvaha k 31.12.2015 

 

 

2. 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 IČ. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2015  
(ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE) 
 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Příloha k  četní závěrce Nadace Bezpečná Olomouc za období začínající 1.1.201  a 

končící 31.12.2015 

Název a sídlo  Nadace Bezpečná Olomouc, Michalská 8, 772 Olomouc 

IČO:61989711 

Právní forma  nadace 

 

a) Nadace vznikla jako občanské sdružení registrované u Okresního úřadu v Olomouci, do 

právní formy nadace byla transformována zápisem do nadačního rejstříku oddílu N vložky 

131 u Krajského soudu v Ostravě dne 29. 12. 1998.  

Vymezení účelu nadace  podpora Městské policie vOlomouci a útvaru Policie České republiky 

se sídlem v Olomouci. Záměrem zakladatelů je přispět ke zlepšení materiální a technické 

základny Městské policie a PČR v Olomouci, jako významného předpokladu účinnější 

prevence a postihu trestné činnosti na území města Olomouc. Prostřednictvím zvyšování 

úrovně vzdělávání, podpory a organizace školicích, výcvikových a jiných aktivit pak přispět i 

k vyšší kvalitě vlastního výkonu služby policistů. Založení Nadace chápou její zakladatelé 

jako otevření prostoru pro každého občana a podnikatelský subjekt na území města přispět 

podle svých možností na tento projekt a aktivně se podílet na zvýšení bezpečnosti v 

Olomouci.  

Správní a dozorčí rada pracuje ve složení:  

SPRÁVNÍ RADA  

Předseda: MUDr. Mgr. Ivan Langer 

Místopředseda: RNDr. Ivan Kosatík  

Členové: Mgr. Pavel Skalický Mgr.Bc. Petr Tománek PhDr. František Kalabis JUDr. Petr 

Ritter, Mgr. Markéta Záleská  

DOZORČÍ RADA  

Předseda: Ing. Renáta Přikrylová 

Místopředseda: JUDr. Zdeněk Šťastný 

Člen: Mgr. Ivo Heger 

 
b) Zakladatelem občanského sdružení byli MUDr. Ivan Langer, RNDr. Ivan Kosatík, ing. 

arch. Petr Fabián, PhDr. František Kalabis, JUDr. Zdeněk Šťastný, JUDr. Petr Ritter.  

c) Účetní období je kalendářní rok. Účetní data se zpracovávají elektronicky v programu 

Money S3, fy Cígler Software, a.s. Po předchozí kontrole a schválení účetních dokladů 

zajišťuje jejich zaúčtování Ing. Olga Sýkorová, účetní poradce, IČO 16650336. Účetní 

záznamy jsou uchovávány v sídle nadace v podobě tištěných sestav. Účetní jednotka se řídí 

zásadami uvedenými v zákoně 563/1  1 Sb., používá účetní metody uvedené ve vyhlášce 

504/2002 Sb. , ČÚS k této vyhlášce a vnitřní účetní směrnici. Majetek nadace je oceňován 

pořizovacími cenami. Drobný dlouhodobý majetek v ceně od 3000 do 40000 Kč je evidován 

na účtu 028, účetní odpisy ve výši 100 % jsou evidovány na účtu 088. Nadace má zvláštní 

účet zřízený u České spořitelny, a.s. Tento účet je spravován na základě smlouvy o 

obhospodařování cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. Prostředky slouží k zajištění 



zhodnocení majetku nadace. Dividendy jsou vypláceny nejméně jedenkrát ročně.  

d) Nadace získala příspěvek z NIF v II. etapě rozdělování Nadačního investičního fondu na 

základě výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády ČR. Nakládání s prostředky z NIF bylo 

upraveno smlouvou. Smlouva byla ukončena v průběhu roku 2014. Prostředky z NIF se staly 

majetkem nadace.  

e) Aktiva i závazky jsou oceněny historickými cenami. Účetní jednotka neměla k 

rozvahovému dni pohledávky nebo závazky v cizí měně. Portfolio cenných papírů je 

oceňováno reálnou cenou. Oceňovací rozdíl je účtován rozvahově na účet  21-Oceňovací 

rozdíly z přecenění majetku a závazku.  

f) Účetní jednotka je podílníkem fondů spravovaných Českou spořitelnou. Její podíl na 

majetku fondu je nevýznamný. Jejich hodnota je evidována na zvláštním účtu. Správce 

portfolia pravidelně informuje nadaci o stavu a vývoji investic v měsíčních zprávách.  

g) Netýká se účetní jednotky. 

h) Podílové fondy České spořitelny, a.s. v hodnotě 16 653 360,01 Kč. V aktivech jsou  

vykázány ve finančním majetku. i) Viz písmeno h).  

j) Účetní jednotka neposkytla žádné záruky a nemá jiné závazky než ty, které uvedla v 

rozvaze.  

k) Nemá 

l) Výsledek hospodaření za rok 2015 z neziskové činnosti je –802 504,37 Kč. Nadace nemá  

hospodářskou činnost. 

m) Přepočtený průměrný stav zaměstnanců je 0. Nadace nemá zaměstnance v pracovním 

poměru.  

n) Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů  Členové 

statutárních orgánů vykonávají činnost zdarma.  

 



 
 

 

 

 

 



5. ZPRÁVA AUDITORA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

Michalská 8, Olomouc, 772 00 

Telefon: 585 202 294 

Mobil: 607529413 

E-mail: nbo@nbo.cz / kastilj@gmail.com 

www.nbo.cz 

 

IČ: 61989711 

DIČ: CZ 61989711 

Krajský soud Ostrava: N 131 

Bankovní spojení: 1805673389/0800 Česká spořitelna, a.s. Olomouc 

 

Kontaktní osoba: 

Josef Kaštil 

tajemník NBO 
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