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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. 

 

stanovila si 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. 

 

uvědomuje si, 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  myš lenkou, která s tá la u  z rodu Nadace Bezpečná Olomouc, by lo př i spět ke 

z lepšení  s i tuace v  oblast i  k r iminal i ty a je j ího dopadu na každodenní  ž i vot občanů 

Olomouce. Nadace Bezpečná Olomouc vznik la proto, že  je j í  zak ladatelé  byl i  a j sou 

přesvědčení ,  že nejen  oni  sami , nýbrž  každý z  nás může pro bezpečnost mís ta, v  němž 

ž i je, něco udělat .“  

 

 

MUDr. Mgr. Ivan Langer  

předseda Správní rady Nadace Bezpečná Olomouc 

 



2. ORGÁNY 

 

 

SPRÁVNÍ RADA 
 

PŘEDSEDA  MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra ČR 

MÍSTOPŘEDSEDA RNDr. Ivan Kosatík  hejtman Olomouckého kraje 

ČLENOVÉ  Mgr. Zdenek Šebestík  ředitel Okresního ředitelství Policie ČR Olomouc 

Mgr. Pavel Skalický  ředitel Městské policie Olomouc 

RNDr. Jaroslav Skříčil  ředitel Správy Severomoravského kraje Policie ČR 

PhDr. František Kalabis podnikatel 

JUDr. Petr Ritter  advokát 

JUDr. Hana Šimková  soudkyně Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci 

Ing. Zdeněk Tomek  podnikatel 

 
 

 

DOZORČÍ RADA 
 

PŘEDSEDA  Ing. Pavel Prudký   ředitel Finančního úřadu Olomouc 

MÍSTOPŘEDSEDA JUDr. Zdeněk Šťastný  advokát  

ČLEN   Ing. Zdeněk Brátel  ředitel České spořitelny a.s., pobočka Olomouc  

    

  

 

 

ČESTNÝ VÝBOR 

 

Martin Novotný  primátor statutárního města Olomouc 

Mons. Jan Graubner  arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 

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

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

Ing. Jaromír Gajda  předseda SK Sigma Olomouc MŽ 

Jiří Skácelík   galerista 
 

 

 

TAJEMNÍK  Radim Schubert 
 

 

 

 

KONTAKT  

 

adresa:  Panská 184/9 Olomouc 772 00 

telefon:  585 202 294  

mobil:   728 310 911 

e-mail:   nbo@nbo.cz 

www:   www.nbo.cz 



II. 

 

1. PROJEKTY NBO V ROCE 2010 

 

 

A/ PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO VÝBĚROVÉHO 

ŘÍZENÍ NBO  

 
 

 

Název projektu Přihlášený subjekt Grant NBO 

Rozšíření kamerového systému - ETAPA VII Statutární město Olomouc 46.000,- 

Bezpečná cesta do školy ANGELUS AUREUS, o.p.s. 250.000,- 

Celkem 296.000,- 

 

 

 

 

Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2010 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 - ETAPA VII. 

Kamerový systém statutárního města Olomouce provozovaný městskou policií disponuje v 

současnosti šestnácti stacionárními kamerami s možností záznamového zařízení. Kamery jsou 

instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět k jejímu 

snížení a odradit potenciální pachatele od protiprávní činnosti. Stacionární kamera č.17 byla 

umístěna na budovu Vědecké knihovny Olomouc na tř. Svobody. 

 

Na financování se průběžně podílelo statutární město Olomouc a Nadace Bezpečná 

Olomouc částkou přesahující 3 mil Kč. Státní dotace od Ministerstva vnitra České republiky 

představuje částku více než 5 mil Kč. 

 

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. Výsledky činnosti kamerového 

systému jsou pravidelně sledovány a s přihlédnutím ke zjištěným poznatkům je organizován 

výkon služby strážníků do inkriminovaných míst.  

 

 

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 

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 bude probíhat v několika fázích. Ta první je zaměřena na 

první stupeň základních škol. Jedná se o 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.  

 

Další fází projektu je realizace velká 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, Vojenská 

policie, kynologové a další). Návštěvníci, převážně děti, si mohou vyzkoušet své dovednosti a 

znalosti 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 a seznámit se s technickým vybavením jednotlivých 

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

Dospělí si mohou vyzkoušet znalosti pravidel a silničního zákona, dechový test na alkohol a 

mnohé další.  

 

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. 



2. VLASTNÍ PROJEKTY NBO V ROCE 2010 
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - BEZPEČNÁ OLOMOUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci se ZŠ Komenium realizovala 5. ročník výtvarné 

soutěže BEZPEČNÁ OLOMOUC. 

 

V tomto ročníku bylo zvoleno obecnější téma „Čím bych chtěl být, až budu velký“ 

 

Učitelé se s dětmi zamýšleli nad tím, čím by děti mohly být v dospělosti, aby pomohly svému 

městu s tím, aby v něm bylo bezpečněji - např. lékařem, záchranářem, policistou, hlídačem, 

požárníkem…  

 

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 byla vyhlášena ve třech kategoriích. Děti z 

olomouckých mateřských a základních škol v prvním ročníku tvořily výtvarné práce na 

témata bezpečnost dětí v silničním provozu, v dopravních prostředcích, na hříštích a v 

parcích. Ve druhém ročníku bylo vybráno téma: Kdo mi může pomoci? Policista, strážník, 

hasič, záchranář. Když se zachovám správně, mohu být stejný hrdina jako oni. Děti výtvarně 

ztvárnily spoustu situací, na které by měly být připraveny, které již zažily nebo teprve prožijí (- 

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). V každém z ročníků se zúčastnilo více než deset 

mateřských a základních škol a vždy se hodnotilo více než sto výtvarných prací. 

 

Partnerem projektu se stalo statutární město Olomouc. 

Projekt byl realizován ve spolupráci se Základní školou Komenium - ul. 8. května 29, 

Olomouc.   

 
 

 

 

 



 

 

3. PROJEKTY, NA KTERÝCH SE NBO PODÍLELA V ROCE 2010 

 

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravních nehod s účastí dětí stále přibývá, a proto chceme tímto projektem přispět k 

zastavení tohoto trendu. Spoluprací s Policí ČR, Městskou policií, jednotlivými školami na území 

města i se statutárním městem Olomouc jako zřizovatelem škol, chceme 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 Bezpečná cesta do školy bude probíhat v několika fázích. Ta první je zaměřena na 

první stupeň základních škol. Jedná se o 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.  

 

Další fází projektu je realizace velká 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, Vojenská 

policie, kynologové a další). Návštěvníci, převážně děti, si mohou vyzkoušet své dovednosti a 

znalosti 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 a seznámit se s technickým vybavením jednotlivých 

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

Dospělí si mohou vyzkoušet znalosti pravidel a silničního zákona, dechový test na alkohol a 

mnohé další.  

 

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.  

 

Tradičními partnery Nadace Bezpečná Olomouc se stala Policie ČR, Městská policie, 

Zdravotnická záchranná služba a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Vojenská 

policie, kynologové a další 

 



4. AKCE NBO V ROCE 2010 

 

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

 

Nadace připravila na konec roku již 9. ročník Adventního varhanního koncertu v gotickém 

chrámu Sv. Mořice v Olomouci. Na varhany zahrál doc. Petr Planý.  

 

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 

stálého interpreta doc. Planého a také krásnými a zajímavými skladbami. Koncert 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 2010 

 

Příjmy NBO v roce 2010 

tržby z prodeje služeb 15 000,00 

úroky (běžný, portfolio a spořící účet) 441 012,08 

přijaté příspěvky (dary) 250 000,00 

příjmy celkem 706 012,08 

  
Prijaté dary (nad 10.000,00 Kč) 

BPS - PRASTAV, s.r.o. 200 000,00 

  
Výdaje NBO v roce 2010 

spotřeba materiálu a energie 18 502,00 

telefon, internet 22 656,00 

nájemné 60 000,00 

reklama, propagace, grafické služby 4 320,00 

poštovné 751,00 

projekty nadace (Cena NBO, Výtvarná soutěž, benefice, ...) 391 626,00 

mzdové náklady 31 785,00 

ostatní služby 3 525,00 

bankovní poplatky, poplatky za správu portfolia, ostatní daně 78 693,38 

poskytnuté nadační příspěvky 20 000,00 

výdaje celkem 631 858,38 

  
Bilance za rok 2010 

příjmy celkem 706 012,08 

výdaje celkem 631 858,38 

Bilance 74 153,70 

 

 

Nadace Bezpečná Olomouc v roce 2010 dodržela pravidlo pro omezení nákladů. Nadace 

Bezpečná Olomouc v roce 2010 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 o převodu finančních prostředků určených usnesením č.413 Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních 

prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační  investiční fond v první etapě 

mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadaci Bezpečná Olomouc se stala 

Nadace Bezpečná Olomouc příjemcem finančních prostředků ve výši 8,290.000 Kč a na 

základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké 

sněmovny Parlamentu  ČR pro účely podpory nadací ve 2. etapě uzavřené podle §18, 

odst.2) písm.a) bod 6 zák. č.171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku České republiky a 

Nadací Bezpečná Olomouc a Dodatku č.1 k této smlouvě se stala Nadace Bezpečná 

Olomouc příjemcem finančních prostředků ve výši  8,290.000 Kč. Na základě Dodatku č.2 a 

č.3 ze dne 17.3.2003 se nadace stala příjemcem 2,782.000 Kč. Dalšími dodatky ze dne 

05.1.2004 a 22.11.2004 byly převedeny na účet nadace částky 2,099.000 Kč a 4,881.000 Kč. 

 

Nadační jmění z NIF spravuje Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů. Správní rada NBO zvolila konzervativní investiční strategii a rozhodla se 

investovat do Konzervativního fondového portfolia Fiducia. Portfolio nadace je investováno 

v českých korunách a tvoří jej dluhopisy, podílové a akciové fondy.  

 

 

Portfolio v roce 2010 

V roce 2010 byl výsledek hospodaření ovlivněn zejména výnosem z portfolia cenných papírů 

spravovaných Českou spořitelnou a.s. ve výši 438 tisíc korun.  

 



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 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 31.12.2010 

(ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE) 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



5. ZPRÁVA AUDITORA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC 

Panská 184 / 9, Olomouc, 772 00 

Telefon: 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 


