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Vážení čtenáři, spolupracovníci, klienti, přátelé a podporovatelé,  
 
máme za sebou další velmi rušný a specifický rok a tedy příležitost k ohlédnutí a 
vytvoření přehledu naší práce v roce 2020. Hned v úvodu chci poděkovat všem 
našim kolegům a kolegyním i partnerům za jejich úsilí, zájem, důvtip, 
odpovědnost a hojnou dávku houževnatosti i chuti se rozvíjet, pracovat a zkoušet 
nové věci. Tak jako v předchozích letech je našim cílem se i nadále věnovat 
rozvoji vzdělanosti v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a připravovat pro 
Vás kurzy, školení, workshopy a další akce, podle Vašich přání, které jsou zacíleny 
na řešení mimořádných bezpečnostních událostí.  V nadcházejícím období před 
námi stojí obrovská výzva, kterou přináší současná situace spojená se šířením 
pandemie nemoci Covid-19 a my chceme pracovat na tom, abychom i přes obtíže 
a nová hygienická pravidla mohli dále pro Vás vykonávat a připravovat služby, 
které posílí naši bezpečnosti.  
 
                    Mgr. Veronika Krausová 
                    Předsedkyně spolku 
 
 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící 
dnem 31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti spolku PRESAFE z.s.. 
Její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Členské schůze spolku 
konané dne 8. 3. 2021. 
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1. Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky:   PRESAFE z.s. 
Sídlo:   Karásek 1f, 621 00 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, 
bohužel tyto aktivity byly v roce 2020 silně omezeny v důsledku šíření pandemie Covid-
19: 
 
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 pro různé 

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

zacílené zejména na školní mládež 
d) Připravovali jsme projekty na 

snížení dopadů kriminality, 
kyberkriminality a mimořádných 
událostí, kdy se ucházíme  o 
dotační tituly Magistrátu města 
Brna, Ostravy, hlavního města 
Prahy, Ministerstva obrany ČR, 
Ministerstva zdravotnictví ČR, 
Jihomoravského kraje i CEI 
(Central Evropean Initiative) 

e) Realizovali jsme pomoc směřující 
k osobám, které se nacházejí 
v nepříznivé životní situaci v souvislosti nemocí Covid-19 s kriminalitou, rizikovým 
chováním nebo závislostí. 

f) Prohlubovali jsme spolupráci mezi institucemi soukromým a neziskovým sektorem. 
g) Účastnili se konference požádané Českou kriminologickou společností v Brně. 
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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 Krausová,  
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 5 stálých členů, 6 osob 
spolupracujících na dohody o provedení práce, 8 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 2020 
 
Umím nás bránit 
 
Projekt realizovaný a finančně podporovaný Ministerstvem obrany ČR v rámci programu 
POKOS (příprava občanů k obraně státu) je určen pro žáky osmých s devátých tříd 
základních škol a pro student SŠ a SOU. Cílem projektu je zvýšit speciální znalosti, 
dovednosti a návyky týkající se branně bezpečnostní problematiky v souvislosti 
s mimořádnými situacemi, kdy dochází k obecnému ohrožení osob i majetku. Projekt si  
primárně klade za úkol rozšíření kompetencí žáků při řešení krizových situací (první 
pomoc, živelné katastrofy, stavy obecného ohrožení,…). Druhotným cílem projektu je 
posílit fyzickou zdatnost účastníků semináře a poukázat na nezbytnost posilování fyzické 
zdatnosti jako nástroje pro osobní ochranu i případnou pomoc při řešení mimořádných 
událostí. Účastníci si v rámci praktických cvičení na vlastní kůži vyzkouší a zažijí,  jak by 
měli reagovat při poskytování první pomoci a v situacích, kdy musí chránit sebe, své okolí 
nebo majetek, učí se základy orientace v prostoru a evakuační dovednosti, sebeobranné 
techniky zaměřené na bezpečné řešení konfliktních situaci, způsoby přežití při 
mimořádné události i bezpečné zacházení se zbraní, střelivem a pyrotechnickými 
výrobky.  Kurz je realizován jako projektový den a v roce 2020 proběhly 3 realizace.   
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Jsi připraven k obraně státu? Aneb středoškolské klání o pohár PRESAFE 

Projekt realizovaný a finančně podporovaný Ministerstvem obrany ČR v rámci programu 
POKOS (příprava občanů k obraně státu) je určen pro studenty SŠ. Smyslem programu 
je formou středoškolské soutěže připomenout, že obrana státu je věcí nás všech a že 
každý občan této země nese díl své odpovědnosti za bezpečnost prostředí v němž 
žijeme. V rámci program student absolvují čtyřhodinový soutěžní a vzdělávací program, 
kdy účastníci nejdříve shlédnou komentovanou powerpoit prezentaci k otázkám obrany 
a bezpečnosti státu, následuje beseda k tématu vlastenectví a studenti jsou dále 
seznámeni se zbraněmi ve výzbroji AČR se zaměřením na bezpečnou manipulaci se 
zbraní a municí. Součástí programu jsou také informace o laickém poskytování první 
pomoci a střelecká soutěž. V roce 2020 proběhlo šest projektových dnů.  
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Branná výchova s rodinou 
 
Projekt realizovaný a finančně podporovaný Ministerstvem obrany ČR v rámci programu 
POKOS (příprava občanů k obraně státu), který je primárně určen pro rodiny s dětmi. 
Jeho smyslem je seznámit širokou veřejnost (rozdílné věkové skupiny) s projektem 
POKOS otestovat vědomosti zúčastněných a připravit den plný nevšedních branně 
bezpečnostních zážitků pro širokou veřejnost. Pro účastníky jsou připravena zážitková 
stanoviště (laické poskytování první pomoci, přežití při mimořádné události, 
sebeobranné techniky, branná připravenost, armáda ČR její role a funkce, fyzická 
zdatnost, evakuace a její průběh), kde jednak získají informace, ale také si mohou 
prakticky vyzkoušet různé branně bezpečnostní techniky. V roce 2018 byl program 
realizován v Jihomoravském kraji v roce 2020 byl program realizován v Olomouckém 
kraji. 
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Branná připravenost  
 
Program projektu Branná připravenost byl realizován ve spolupráci s Komunitním 
centrem pro válečné veterány v Brně a 
finančně byl  podpořen Vojenskou 
nemocnicí Brno, Zábrdovická 3. Smyslem 
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. 
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Naučili se zásady orientace v prostoru, 
seznámili se s evakuačními postupy při 
vzniku mimořádné události a vyzkoušeli 
si sebezáchovné reakce při konfliktní 
situaci. 
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 2020 realizován na základních školách Brně na ulici Masarova, a to 
pro žáky devátého, osmého a sedmého ročníku a také pro děti zaměstnanců společnosti 
ZEHR Břeclav.  
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Realizace programu Branná připravenost s rodinou dne 4. 9. 2020 na Kraví Hoře v Brně 
 
Ve spolupráci s Komunitním centrem 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. Policie České 
republiky přivezla na akci služební koně a účastníkům předvedli své umění při plnění 
služebních povinností. Procházeli ohněm, ukázali jak si umí poradit s rozvášněným 
davem, ale i to, že zvládnou pracovat v extrémního podmínkách – v zadýmeném , nebo 
hlučném prostředí.  

Dne 4. 9. 2020 se programu zúčastnilo více jak 450 osob.  
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Realizace projektu Senioři a bezpečnost na vlnách medií 
 
Projekt Senioři a bezpečnost na vlnách medií jsme v roce 2020 realizovali již podruhé a 
volně navazuje na projekt Senioři a bezpečnost, který se konal v letech 2015 – 2018 
formou přednášek a seminářů. Protože jsme chtěli informace o prevenci před 
kriminalitou páchané na seniorech poskytnout širšímu okruhu osob, zvolil jsme formát 
vysílání preventivních magazínů prostřednictvím rádia Petrof a Blaník.  

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 2020 a 
současně byly prezentovány na www stránkách rádia Blaník 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.   

 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.  

 



                Spolek Presafe                                                        Sídlo: Karásek 1f 
                Tel.: +420 775 217 091                                          621 00 Brno  
                Email: office@presafe.cz                                      IČO: 02309891                              
 

 

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

Letní branné dny pro děti zdravotníků 

 

Letní branné dny byly koncipovány jako příměstský tábor, kdy 
jsme zajišťovali celodenní program pro 20 dětí ve věku od 5 
do 12 let. V Rámci programu jsme dětem ve spolupráci s 
pracovníky Komunitního centra pro válečné veterány v Brně 
připravili preventivně bezpečnostní den, branný závod 
s prohlídkou Hvězdárny a planetária na Kraví hoře v Brně. 
Strávili jsme s Městskými strážníky, jeden den jsme věnovali 
hasičům a požární bezpečnosti, navštívili jsme depozit 
Technického muzea v Brně a samozřejmě nezahálely ani 
ručičky dětí, pro které jsme připravili řadu rukodělných aktivit. 
Akce byla samozřejmě vedena v duchu branné bezpečnosti, 
takže kázeň a disciplína byly vždy na prvním místě.  
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Přednášky, semináře a další spolková činnost:   

 

V roce 2020 jsme bohužel byli nuceni mnoho objednaných přednášek, seminářů a 
workshopů zrušit, neboť nebylo možné pořádat výukové programy z důvodu vládních 
nařízení proti šíření nemoci Covid – 19.   

I přes to se nám podařilo 
zrealizovat kurzy bezpečnosti 
„Bezpečně doma i na ulici“,  
„Finanční gramotnost – 
bezpečně s platební kartou“ a 
„Znáte své práva, aneb jak se 
ubránit šmejdům“ pro seniory 
klubu důchodců v Kyjově. ZŠ 
Pastviny 70, Brno si pro 625 
žáků objednala projektové dny 
zaměřené na brannou 
bezpečnost, prevenci před 

úrazy, první pomoc, mimořádné události, 
evakuace a individuální bezpečnost. V obci 
Raková u Konice jsme připravili seniorům 
interaktivní seminář k prevenci a bezpečnosti. 
Zaměstnanci SOS dětských vesniček, Brno 
absolvovali s našimi lektory školení 
bezpečnosti.   
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Připravili jsme a realizovali odbornou přípravu simulovaných situací pro výcvik 
asistentů prevence kriminality a školení asistentů prevence kriminality pro Olomoucký 
kraj. Pro děti a rodiče z mateřského centra Andílci v Hrotovicích jsme vytvořili přednášku 
na téma „Bezpečnost dětí na internetu“. Na obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, 
v Třebíči jsme pro studenty prvního ročníku realizovali „Branný den“, která byl 
koncipován jako adaptační kurz a na stejné škole jsme učili studenty jak se nedostat za 
hranu zákona v cyklu přednášek „Trestní odpovědnost mladistvých“.  Město Veselí nad 
Moravou využilo služeb našich odborných lektorů v rámci realizace projektu „Aktivity 
na podporu mezigeneračního soužití a vzdělávací programy pro rodiny a seniory“  
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6) Hospodaření organizace  

Spolek PRESAFE z.s. v průběhu roku 2020 financoval svoji činnost zejména z dotačních 
titulů Ministerstva obrany ČR a Statutárního města Brna 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 - 2020 
Příloha č. 2 – Rozvaha v plném rozsahu ke 
dni 31. 12. 2020 
Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty v plném 
rozsahu ke dni 31. 12. 2020 
 

Projekty pánované na rok 2021 

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 
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 – Prostějov, 
Brno 

- Branná výchova s rodinou v lokalitách – Olomoucký a Jihomoravský kraj 
- Obrana se týká všech v krajích – Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a kraj 

Vysočina  
- Umím nás bránit v lokalitách – Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a kraj 

Vysočina  
 

Požádali jsme také žádost o dotaci Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu 
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče na projekt Neboj se, který 
je cílen na žáky druhého stupně ZŠ a věnuje se problematice domácího násilí.  
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Taktéž se ucházíme o dotační tituly v rámci prevence kriminality ve městě Ostravě a 
hlavním městě Praze a ÚMČ Brno Královo Pole zaměřené na protidrogovou 
problematiku.  

V programu primární prevence rizikového chování Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy se ucházíme o podporu projektu Desatero pro primární prevenci.  

 
V roce 2021 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. Bude naší snahou přizpůsobit se novým požadavkům a 
pravidlům, které vycházejí z aktuální pandemické situace, kdy se chceme pokusit naši 
práci více zaměřit na online prostředí.  
 
Děkujeme všem našim spolupracovníkům a partnerům za pomoc a podporu a věříme, 
že v nadcházejícím roce bude naše činnost prospěšná širokému spektru osob a přinese 
řadu potřebných informací k řešení mimořádných událostí a posílí bezpečnost v naší 
zemi.  
 
Pokud Vás naše činnost zaujala a měli byste zájem stát se partnerem v naší činnosti, je 
možné nás 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 Krausová 
Dne 03. 03. 2021 

 

 


