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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící 
dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti spolku PRESAFE z.s.. 
Její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Členské schůze spolku 
konané dne 9. 3. 2020.  
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1. Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky:   PRESAFE z.s. 
Sídlo:   Heršpická 993/ 11b, Brno   
IČ:   02309891      
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 26350 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Spolek PRESAFE z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném 
období jsme realizovali níže uvedené aktivity, které korespondují s naší hlavní činností: 
 
a) Realizovali jsme projekty prevence sociálně 

patologických jevů především kriminality, 
rizikového chování, závislostí i kybernetické 
bezpečnosti. 

b) Organizovali jsme a realizovali vzdělávací 
kurzy, výcviky a semináře. 

c) Vytvářeli jsme nové programy v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů. 

d) Připravovali jsme projekty na snížení dopadů 
kriminality, kyberkriminality a mimořádných 
událostí. 

e) Realizovali jsme projekty určené osobám nacházejícím se v nepříznivé životní situaci 
v souvislosti s kriminalitou, rizikovým chováním nebo závislostí. 

f) Prohlubovali jsme spolupráci mezi institucemi soukromým a neziskovým sektorem. 
g) Poskytovali jsme odborné konzultace. 
h) Účastnili se mezinárodních konferencí a výstav. 
i) Realizovali jsme projekty finančně podpořené Ministerstvem obrany ČR, statutárním 

městem Brnem a krajem Vysočina.  
  

V roce 2019 jsme se v rámci naší hlavní činnosti nevěnovali: 
a) realizaci programů a projektů měnících společenský náhled a přístup, výklad či 

aplikaci zákonů a jiných právních předpisů, anebo prosazujících vznik, změnu či 
zánik zákonů či jiných právních předpisů, souvisejících s vědeckou a praktickou 
kriminální politikou státu, s národní protidrogovou politikou, a se souvisejícími 
zákony, předpisy a dokumenty, 
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b) oblasti prosazování aktivit vědecké a praktické kriminální politiky státu, národní 
protidrogové politiky a strategii národních sil a subjektů s nimiž Česká republika 
v těchto oblastech spolupracuje. 

3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem spolku PRESAFE z.s. je členská schůze, kterou tvoří všichni členové 
spolku. Nejvyšším výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, který je tvořen 
předsedou spolku a dvěma členy. Poradním orgánem výkonného výboru je Odborná 
rada. Dále s naším spolkem spolupracuje řada odborníků a dalších osob, které pomáhají 
zajišťovat realizace jednotlivých projektů zejména po odborné a lektorské stránce. 
 
Mgr. Veronika Polívková,  
Předsedkyně spolku 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení 
statutárních orgánů. 
 
 

4) Členská základna a externisté           
Spolek PRESAFE z.s měl na konci sledovaného období 6 stálých 
členů, 15 osob spolupracujících na dohody o provedení práce, 10 
odborných externích lektorů zejména z řad emeritních policistů, 
hasičů, záchranářů, vojáků a dalších profesí a jednu osobu 
zabývající se grafickými pracemi.  
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5) Činnost v roce 2019 
 
Realizace programu Branná připravenost  
 
Cílem programu Branné připravenosti, který byl realizován 
ve spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány 
v Brně a finančně byl  podpořen Vojenskou nemocnicí 
Brno, bylo zvýšit a posílit speciální znalosti, dovednosti a 
návyky žáků základních škol ve vztahu k branně 
bezpečnostní problematice. Program byl zaměřen na 
řešení situací vznikajících v souvislosti se 
vznikem mimořádných událostí, při kterých dochází 
k obecnému ohrožení osob i majetku. Projekt si primárně 
kladl za úkol rozšíření kompetencí žáků při řešení krizových 
situací. Druhotným cílem projektu bylo poukázat na 
potřebu posilovat a udržovat fyzickou zdatnost, jako nezbytný nástroj pro osobní 
ochranu i případnou pomoc při řešení mimořádných událostí. V neposlední řadě se 
účastníci v rámci nácviku sebeobrany naučili zásady sebeovládání při řešení rizikových 
situací.  

Účastníci si v rámci praktických cvičení na vlastní kůži 
vyzkoušeli a zažili, jak by měli reagovat při poskytování první 
pomoci v situacích, kdy musí chránit sebe, své okolí nebo 
majetek, měli možnost se seznámit se způsoby přežití při 
mimořádné události, a to ve městě, instituci nebo v přírodě, 
vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky a seznámili se se 
zbraněmi užívanými 
k obraně státu, tak 
aby znali zejména 
bezpečnou manipulaci 

se zbraní, střelivem, ale i pyrotechnickými výrobky. 
Byli poučeni o branné povinnosti a odpovědnosti 
občana k obraně státu. Naučili se zásady orientace 
v prostoru, seznámili se s evakuačními postupy při 
vzniku mimořádné události a vyzkoušeli si sebezáchovné reakce při konfliktní situaci. 



                Spolek Presafe                                                        Sídlo: Heršpická 11b 
                Tel.: +420 775 217 091                                          639 00 Brno  
                Email: office@presafe.cz                                      IČO: 02309891                              
 

 

 
                                                                                                                                        Motto: „Společně v bezpečí“ 
www.presafe.cz 
 

Kurzy byly koncipovány jako celodenní zaměstnání 
pro žáky základních škol.  V rámci projektového dne 
pro ně byla nachystána stanoviště s disciplínami, 
které se vztahovaly k branné povinnosti a k různým 
způsobům řešení mimořádných událostí a krizových 
situaci (zdravověda - poskytování laické první 
pomoci, sebeobrana – zásady bezpečné 
komunikace s cizím člověkem, zbraně, střelivo, 
pyrotechnika – zásady bezpečné manipulace, 
orientace v prostoru – evakuace, přežití při 
mimořádné události, fyzická zdatnost a mimořádné 
události.  

 
Program byl v roce 2019 realizován na základních školách v Moravském Žižkově, 
Bohdalicích, Slovanské náměstí Brno, Botanická Brno, Ptení, Masarova Brno, Mělník, ale 
i pro klienty příspěvkové organizace DROM Brno. 
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Realizace projektů Obrana se týká všech  
 

Stěžejním projektem roku 2019 byl projekt Obrana se 
týká všech, jehož realizace byla podpořena v rámci 
programu POKOS Ministerstvem obrany ČR.  

Cílem projektu bylo seznámit žáky druhého stupně 
základních škol a studenty středních škol se zásadami 
a odpovědností občanů za obranu vlasti. Poukázat na 
možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně 
zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k 
branně bezpečnostní problematice. Druhotným cílem 
bylo zvýšit informovanost žáků o aktivitách AČR a 
povinnostech občana při obraně státu, zlepšit image 
armády ČR v podobě ochránce vlasti, potenciálního 
zaměstnavatele a garanta státní bezpečnosti. 

Poukázat na fungování obranného mechanismu státu, vytyčit roli ČR v rámci 
mezinárodních organizací a představit funkce armády ve společnosti. Program si rovněž 
kladl za cíl posílit pocit patriotismu a důvěry v obranné složky státu. Žáci byli lektorem 
vedeni k všestranné komunikaci, k osvojení si klíčových kompetencí v oblasti sociální, 
personální a občanské, k rozvíjení tvořivého myšlení a logického uvažování. 

Projek byl určen pro žáky a studenty základních a středních škol na území 
Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, kraje Vysočina, Zlínského kraje, kraje Ústí 
nad Labem, Moravskoslezského a Středočeského kraje.  

Dosažení výše uvedeného cíle bylo realizováno skrze dvě klíčové činnosti:  

1) samostatná práce žáků k zadanému tématu, kdy žákům byl zadán seminární úkol 
v rámci kterého měli zpracovat referát o osobě - nejlépe z místa svého bydliště, či 
blízkého okolí - kterou považují za hrdinu v rámci branně bezpečnostního smyslu. 
Informace k referátu si měli žáci získat pomocí osobních rozhovorů s pamětníky, z 
kronik nebo pomocí internetu či jiných zdrojů, tak aby došlo k posílení  
kompetencí v oblasti sociální, personální a občanské, k rozvíjení tvořivého myšlení 
a logického uvažování. Tento referát, na jehož přípravu měli žáci přibližně 2-3 
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týdny, následně představili v průběhu vlastní realizace projektu. K zadání 
seminárního úkolu byla vypracována informační brožura OBRANA SE TÝKÁ VŠECH.  

 

 

2) Přednáška odborného lektora, který žáky nejdříve seznámil s obecnými 
informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek, lektor dále 
hovořil o systému obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni.  
Účastníci projektu byli seznámeni se zásadami a odpovědností občanů za obranu 
vlasti, s možnostmi, kde a jakým způsobem si individuálně zvyšovat speciální 
znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice. Současně 
lektor žáky seznámil s aktivitami a rolí AČR, poukázal na fungování obranného 
mechanismu státu, vytyčil roli AČR v rámci mezinárodních organizací a představil 
funkci armády ve společnosti.  

V průběhu programu byl lektorem dán prostor k prezentaci připravených referátů a 
lektor posiloval žáky v diskusi nad rolí jednotlivců v rámci obrany státu. 

Vlastní realizace programu na školách byla zajištěna jednak prostřednictvím odborného 
lektora a současně se na realizaci podílel pomocný lektor, který zajišťoval podklady 
zejména pro seminární část programu a současně se podílel na realizaci seminární části 
programu.  
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Celková délka programu na školách byla 4 vyučovacích hodiny a po celou dobu programu 
byl před žáky umístěn informační banner s logem poskytovatele dotace a informací o 
základní roli AČR.  Každý účastník po absolvování projektu obdržel pamětní list se 
základními informacemi o projektu.  

Projekt považovali za přínosný pedagogičtí pracovníci škol, kde byl projekt realizován. 
V evaluačních dotaznících bylo mimo jiné uvedeno: „Cíl byl splněn, žáci se mohli podívat 
jak to v armádě chodí a co vše je potřeba k tomu být členem AČR“, „Jsme rádi, že jsme 

se zapojili do projektu“. „Žáci si na 
základě výkladu uvědomili, že jejich 
svět není zcela bezpečný a 
bezproblémový“, „…snad si uvědomili 
svoje možnosti zapojení se do obrany 
státu, rovněž bylo upřesněno, jaké 
jsou jejich povinnosti při obraně 
státu“.   

Průběh a realizaci projektu tedy 
hodnotíme velmi pozitivně a jsme 
potěšeni, že se na většině škol líbil a 
byl považován za přínosný.  

celkem se v rámci projektů, které proběhli v sedmi krajích ČR zúčastnilo 2392 žáků a 
studentů, kteří vypracovali 896 referátů na téma „Můj hrdina“  
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Realizace programu Branná připravenost s rodinou dne 6. 9. 2019 na Kraví Hoře v Brně 
 
Ve spolupráci s Komunitním centerm pro válečné veterány a za finanční podpory 
Vojenské nomocnice Brno jsme připravili den branné zábavy pro širokou veřejnost.  

Pro účastníky bylo vytvořeno několik edukativních stanovišť, kdy na každém stanovišti 
měli možnost se něco naučit, něco si vyzkoušet a současně dostávali branně 
bezpečnostní edukativní úkoly, které v průběhu akce plnili.  

Program obohatili svou účastí také strážníci 
Městské policie Brno, kteří si pro účastníky 
připravili ukázky z práce psovodů, ale také 
představili veřejnosti část své techniky i způsoby, 
jakými je možné zasahovat proti nebezpečnému 
pachateli. Pro mladší děti měli strážníci připravené 
hry převážně s dopravní tématikou, kdy se děti 
naučily, jak se mají správně chovat na ulici, nebo 
cestou do školy či školky.  

Velmi strážníkům z Městské policie Brno touto 
cestou děkujeme.  

Dne 6. 9. 2019 se programu zúčastni více jak 200 osob.  

 
Realizace projektu Senioři a bezpečnost na vlnách medií 
 
Projekt Senioři a bezpečnost na vlnách medií navázal na projekt Senioři a bezpečnost, 
kdy účastníci kurzů, které se konaly face to face zmiňovali, že by bylo dobré, kdyby se 
informace z oblasti prevence kriminality dostaly k širokému okruhu osob, proto jsme 
informační kampaň realizovali prostřednictvím magazínů uveřejněných v rádiu Petrof.  

Připravili jsem tři informační magazíny, které se věnovaly problematice prevence před 
majetkovou trestnou činností, násilnou trestnou činností a trestnými činy, které jsou 
páchány v kyberprostoru. Magazíny byly vysílány v podzimních měsících roku 2019 a 
současně byly prezentovány na www stránkách rádia Petrof a Presafe, ale i na 
facebooku našeho spolku https://www.radiopetrov.com/search?query=presafe.  

Smyslem projektu bylo posílit osobní pocit bezpečnosti seniorů a motivovat je 
k odpovědnému přístupu k ochraně svého života, zdraví, majetku i životnímu prostředí.   
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 Jednalo se o projekt sociální prevence, který byl zacílen na nepřímé preventivní 
působení, které se v současnosti ukazuje jako úspěšnější a pro příjemce 
akceptovatelnější. Současně projekt naplňuje Koncepci prevence kriminality ve městě 
Brně na léta 2017 -2021 v prioritě č. 6. Prevence kriminality dětí a mládeže, seniorů, 
resocializace pachatelů trestné činnosti, předcházení recidivě a to v opatření 6.4. kdy 
projekt Senioři a bezpečnost na vlnách medií napomáhá svým charakterem k vytváření 
bezpečného prostoru pro seniory.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přednášky, semináře a další spolková činnost:   

 

V březnu 2019 proběhl v městské části Brno Komín seminář na téma Počítač, telefon a 
internet bezpečně, kde zkušený lektor spolku Presafe naučil seniory základy bezpečné 
práce na počítači a internetu. Poradil, jak bezpečně komunikovat prostřednictvím emailu 
nebo sociální sítě. Ukázal, že „chytrý telefon“ může být dobrý pomocník pro každého 
seniora. 

V Mateřském centru Hrotovice jsme pro rodiče a jejich děli uspořádali přednášku na 
téma Děti a internet, kde jsem rozebrali a na konkrétních příkladech vysvětlili pojmy  
jako kyberšikana, kibergrooming, kiberstalking a další.  

Pro hrotovické seniory byl zorganizován program sebeobranných technik, v němž si 
každý mohl vyzkoušet, jak se bránit případnému osobnímu kriminálnímu útoku 
s násilným kontextem. 
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Děti z mateřských školek v Hrotovicích a Dalešicích si s námi 
povídaly o bezpečnosti a o tom, jak ji ve svém okolí mohou zajistit. 

Obchodní akademie a hotelová škola v Třebíči přivítala jaro  2019 
stylovým preventivním programem, kde odborní lektoři spolku 
PRESAFE žákům přednášeli o problematice trestní odpovědnosti 
mladistvých a o bezpečnosti v kyberprostoru.  
 
Školili jsme o bezpečí dětí na internetu v Permoniu, kde se sešlo 
na šedesát pěstounů a pěstounek v rámci setkání pěstounských 
rodin a taktéž jsme se zúčastnili Dnů bezpečnosti v SOS vesničce 
Brno.  

 
Po boku Komunitního centra pro válečné veterány jsme se zúčastnili mezinárodní 
výstavy vojenské techniky IDET a měli jsme měli možnost prezentovat naší činnost na 
konferenci, která se konala pod záštitou Magistrát města Brna – Národní preventivní 
dny. 

 

 V roce 2019 jsme naší činností přímo zasáhli bez mála až 4.000 osob. Kdy jen v rámci 
projektů Ministerstva obrany se naše činnost dotkla více jak 3.000 osob.  
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6) Hospodaření organizace  

Spolek PRESAFE z.s. v průběhu roku 2019 financoval svoji činnost zejména z dotačních 
titulů Ministerstva obrany ČR a Statutárního města Brna. Dále z darů společnosti CS 
Solutions Group s.r.o., fyzických osob, a z vlastní činnosti.  
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) jsou uvedeny v účetní závěrce, která je 
přílohou tohoto dokumentu.  
 
Příloha č. 1 – Příloha k účetní závěrce - 2019 
Příloha č. 2 – Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 
Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 
 

Projekty pánované na rok 2020 

Za spolek PRESAFE z. s . jsme podali žádosti o dotační tituly na realizaci projektů v rámci 
programu prevence kriminality města Brna a to na projekty:  

- Snídaně pro bezpečné Brno 
- Žádné dítě neváhá, správné číslo zavolá 
- Studuji – nepáchám 
- Senioři a bezpečnost na vlnách medií 
- Ubráním se! 

 
Dále jsme podali žádosti v rámci programu POKOS Ministerstva obrany ČR a to 
z programu Příprava občanů k obraně státu:  

- Jsi připraven k obraně státu? Aneb středoškolské klání o pohár POKOS 
- Branná výchova s rodinou v lokalitách –Děčín, Ostrava, Prostějov, Ústí nad Labem, 

Znojmo, Olomouc, Vyškov, Brno –Královo Pole a Modřice. 
- Obrana se týká všech v krajích – Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, 

Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský, Pardubický.  
- Umím nás bránit v lokalitách Brno město, Brno venkov, Břeclavsko, Hodonínsko, 

Olomoucko, Vyškovsko, Znojemsko,  
 
V roce 2020 je naším cílem úspěšně realizovat programy, které budou podpořeny 
z dotačních titulů a současně se chceme i nadále věnovat preventivní a osvětové činnosti 
v rámci stanov našeho spolku.  
 
Za pomoc a odbornou podporu děkujeme zejména Komunitnímu centru pro Válečné 
veterány, Brno, kde se podařilo v minulém roce navázat úzkou spolupráci, ale také všem 
dárcům, kteří naši činnost podporují.  
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Věříme, že Vás naše činnost zaujala a pokud byste měli zájem je nožné ji podpořit 
věcným nebo finančním darem na účet č. 107-6436060247/0100.  
 
Na setkání s Vámi se těší všichni spolupracovníci spolku PRESAFE z.s. 
 
 
 
 
Sestavila Mgr. Veronika Polívková 
Dne 03. 04. 2020 

 

 


