Zpráva o činnosti za rok 2014
Centrum pro bezpečný stát o.s.
IČ: 22686860
Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
www.ochranaobyvatel.cz
Centrum pro bezpečný stát je nestátní nezisková organizace, která byla registrovaná
v lednu 2008 u Ministerstva vnitra ČR. V době vzniku byla dobrovolným občanským
sdružením občanů, kteří se mají zájem podílet na preventivní komunikaci s obyvateli
pro případy vzniku mimořádných situací a ohrožení. V prvních letech své existence
sdružení pořádalo mnoho osvětových akcí a mediálních kampaní. Postupně svoji
činnost rozšiřovalo o výchovnou a vzdělávací činnost zaměřenou nejen na děti,
mládež, ale i širokou veřejnost. Již od svého vzniku provádělo Centrum pro bezpečný
stát bezpečnostní výzkum, který každým rokem zaujímal významnější podíl na činnosti
společnosti, až se stal hlavní náplní jeho činnosti. V roce 2013 bylo Centrum
pro bezpečný stát schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace výzkumnou
organizací podle zákona č. 130/2002 Sb. Svoji výzkumnou činnost významnou měrou
zaměřuje organizace na získávání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany
obyvatelstva, krizového řízení, kritické infrastruktury a vzdělávání. V případě vytvoření
účetního zisku je tento v plné výši zpětně investován do neekonomických výzkumných
činností a šíření jejich výsledků prostřednictvím účelového Fondu výzkumu a vývoje.
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1) Výzkumné projekty
Provádění aplikovaného výzkumu k získání nových poznatků a dovedností v oblasti
ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury je hlavním cílem činnosti
organizace plynoucím ze stanov. V činnosti organizace v roce 2014 byl podíl
prováděného výzkumu na ostatních činnostech zcela převažující, a to především
realizací projektů:
3D SIMULÁTOR POVODEŇ
Projekt: VG20122015081 - CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni
Softwarová aplikace v grafickém prostředí 3D určená k preventivnímu nácviku chování
v jednotlivých fázích vzniku povodně na modelovém prostředí i v konkrétních geografických
modelech prostředí. Modelování činnosti záchranných složek a obyvatel při zásazích
v postižené oblasti je umožněno v módu "single user" - řízení zásahu z jednoho centra
(například krizový štáb), nebo v módu "multi-user", kdy jednotliví uživatelé ovládají přímo
jednotlivé členy zasahujících jednotek.

BEZPEČNOST OBČANŮ – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Projekt VF20112015018
Aplikovaný výzkum v oblasti bezpečnosti občanů a výzkumná podpora připravenosti státu
v oblasti ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení,
civilního nouzového plánování a kritické infrastruktury.
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2) Vzdělávání
Významným synergickým efektem provádění výzkumu je možnost transferu nejlepších
získaných znalostí, zkušeností a dovedností pro oblast výuky cílové skupiny. V roce
2014 tak byla schopna organizace realizovat nejen přípravu odborných kurzů, ale též
využít získaných poznatků v oblasti vzdělávání:
KURZ PRO OBSLUHU MOTOROVÝCH PIL V JEDNOTCE POŽÁRNÍ OCHRANY
Byla vytvořena nová moderní forma vzdělávání pro odbornou přípravu obsluhy motorové pily
v JPO. Tato moderní forma výuky v sobě kombinuje různé interaktivní prvky, videa a animace,
které uživateli umožňují lépe vnímat předávané informace. Vzdělávací lekce jsou doplněny
o interaktivní úkoly a kvízy, které umožnují ověřit si získané znalosti. Metodika kurzu byla
certifikovaná u MV GŘ HZS ČR v roce 2015, pod číslem CERO 3/2015.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM A VÝCVIKOVÝM ZAŘÍZENÍM Brno
Byla zahájena spolupráce se Školním a výcvikovým zařízením HZS ČR Brno na základě
poptávky po interaktivním zpracování problematiky odborného kurzu na výuku práce
s motorovou pilou u jednotek požární ochrany. Za tímto účelem byla v červnu 2014
problematika a výstupy práce na tomto interaktivním kurzu diskutována na workshopu Komise
odborné přípravy HZS ČR.
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3) Publikační činnost
Publikační činnost organizace přenáší ty nejlepší znalosti a zkušenosti získané
prováděním výzkumu a prací s cílovou skupiny do odborných textů a publikací nejen
pro odborné složky, ale slouží i k osvětě laické veřejnosti a obyvatelstva ČR.
Významné aktivity v oblasti publikační činnosti v roce 2014:

PUBLIKACE “CO DĚLAT… Kapesní průvodce krizovými
situacemi doma i v zahraničí“
Podpořili jsme řadu základních škol v jejich činnosti a výuce
problematiky Ochrany člověka za mimořádných událostí
prostřednictvím naší publikace Co dělat.. aneb průvodce
krizovými situacemi doma i v zahraničí a kartičkami 112 s kontakty
na tísňové linky. Tuto naši podporu využily v roce 2014 například
základní školy: ZŠ Lysá nad Labem, ZŠ Vimperk, ZŠ Horní
Beřkovice a ZŠ Dobrá Voda.

PUBLIKACE “CO DĚLAT… Povodeň, Publikace pro menší obce“
Publikace "Co dělat ... povodeň" je rozdělena na tištěnou verzi (167 str.) a její nedílnou
elektronickou část (88 str.) obsahující podrobné odborné texty (s možností vlastního dotisku
na www.codelat.info). Obsah publikace explicitně vymezuje základní problematiku povodní
s využitím kombinované podoby přehledných schémat, legislativního vymezení s odkazem na
zdroje (klíče) - a poznatků z praxe v podobě otázek a odpovědí. Publikace se opakovaně
prostřednictvím klíčů a moderních QR kódů odkazuje na primární odborné zdroje, kterými jsou
především platné předpisy, zákony ČR, jejich výklad a další odborné publikace.
Knihu si objednala řada knihoven a úřadů, například: Středočeská vědecká knihovna v Kladně
či MěÚ Železný Brod.

PŘÍSPĚVEK DO SBORNÍKU KONFERENCE “CO DĚLAT... POVODEŇ“
Příspěvek do sborníku konference Bezpečná společnost a voda je zaměřen zejména
na starosty menších obcí pří řešení problematiky Obnova území po povodni. Obsahuje
poznatky z praxe zpracované formou přehledných otázek a odpovědí seřazených v závislosti
na konkrétním řešeném tématu.
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4) Další aktivity
Nad rámec aktivit spojených s prováděním výzkumné činnosti jsme v roce 2014
uspořádali, nebo se zúčastnili i několika dalších, převážně osvětových aktivit. Hlavním
cílem bylo nejen propagovat naše výsledky výzkumu, ale podpořit zároveň komunikaci
s obyvateli v oblasti prevence a zajištění vlastní bezpečnosti.
KARTIČKY 112
V rámci naší osvětové činnosti jsme podpořili Krajský úřad Vysočina distribucí kartiček 112.
Odbor zdravotnictví ve spolupráci s Červeným křížem v rámci propagace tématu ochrany
obyvatelstva rozdávaly do škol v kraji naše kartičky 112 vizitkového formátu s kontakty
na tísňové linky.
VÝCHOVNĚ VDĚLÁVACÍ AKCE “Nebezpečný oxid uhelnatý“
Zapojili jsme se do kampaně organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu a společně
s krajem Vysočina připravili soutěžní hru „Nebezpečný oxid uhelnatý“

WORKSHOP KRIZOVÁ KOMUNIKACE
V rámci odborné přípravy krizových orgánů kraje Vysočina jsme se aktivně zapojili
do workshopu a moderovali sekci na téma krizová komunikace.
KONFERENCE „Bezpečná společnost a voda 2014“
V rámci účasti na konferenci Bezpečná společnost a voda jsme propagovali náš výzkumný
projekt Simulátor 3D povodeň a publikovali odborný příspěvku do sborníku konference.
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5) Hospodaření
Výkaz zisku a ztrát
k 31. 12. 2014 v členění na hlavní neziskovou činnost a činnost hospodářskou:
Hlavní nezisková činnost*

Hospodářská činnost*

Nákupy

147

0

Služby

1 898

0

Osobní náklady

4 431

0

Ostatní náklady celkem

26

0

Odpisy

219

0

NÁKLADY CELKEM

6 721

0

Tržby za vlastní výkony

322

0

Provozní dotace

6 403

0

VÝNOSY CELKEM

6 725

0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

4**

Bilance (rozvaha) společnosti k 31. 12. 2014:
AKTIVA* celkem

346

PASIVA* celkem

346

/* uvedeno v tis. Kč
/** převedeno do fondu výzkumu
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Společnost nemá v žádné další účetní jednotce podíl na základním jmění.
Ve společnosti bylo během účetního období roku 2014 zaměstnáno 6 zaměstnanců v rámci
pracovního poměru. Byly uzavřeny dohody o provedení práce.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
Způsob ocenění:
Nakupované zásoby – cena pořízení
DHIM – cena pořízení
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát:
Společnost vlastní hmotný investiční majetek v hodnotě, který je již plně účetně odepsán.
Společnost vlastní nehmotný investiční majetek, který je již plně účetně odepsán.
Zástavním právem není zatížen žádný majetek.
Společnost nemá majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v
účetnictví.
Společnost nevlastní žádné cenné papíry a majetkové účasti.
Pohledávky:
Společnost má pohledávky ve výši 191 453,- Kč.
Žádná pohledávka není krytá podle zástavního práva, nebo jištěna jiným způsobem.
Závazky:
Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá žádný závazek krytý podle zástavního práva.
Společnost nemá žádné další závazky, které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny
v rozvaze.
Společnost nemá evidovány žádné nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Zákonné a ostatní rezervy:
Společnost nevytvořila žádné rezervy zákonné ani ostatní.
Společnost má vytvořen fond výzkumu vývoje a vzdělávání.
Společnost vytvořila fond na podporu preventivní a vzdělávací činnosti, který byl plně
vyčerpán.
Výnosy z běžné činnosti v členění na tuzemsko a zahraničí:
Společnost nemá žádné výnosy ze zahraničí.
Výdaje za účetní období na výzkum a vývoj:
Společnost dostala v roce 2014 dotaci ve výši 6 403 597,- Kč na výzkum a vývoj.
Náklady k této dotaci činily 6 421 378,- Kč.
Společnost má vytvořen fond výzkumu a vývoje s konečným zůstatkem k 31.12.2014 ve výši
1 372,40 Kč.

Ing. Zdeněk Rathauský v.r.
Předseda správní rady
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