
I. Žádosti žadatelů podle ust. § 23a odst. 3 písm. a) a b) z.č. 168/1999 Sb.

PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ NÁZEV PROJEKTU / PROGRAMU PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY NA ROK 2018 

MV-GŘ HZS ČR prostředky pro HZS ČR 320 344 500,00 Kč                                                                              

MV-GŘ HZS ČR prostředky na techniku jednotek SDH obcí 90 332 811,60 Kč                                                                                

                                                   410 677 311,60 Kč 

Policie ČR - MV
10 ks spec. vozidel výjezdové služby pro šetření dopravních 

nehod
23 000 000,00 Kč                                                                                

Policie ČR - MV
8 ks policejních speciálů s měřící a dokumentační technikou pro 

skrytý dohled
15 338 600,00 Kč                                                                                

Policie ČR - MV
11 ks speciálů s měřící a dokumentační technikou pro skrytý 

dohled
16 379 594,00 Kč                                                                                

Policie ČR - MV 15 ks motocyklů 7 875 000,00 Kč                                                                                  
Policie ČR - MV 103 ks teleskopů s digitálním fotoaparátem 6 044 555,00 Kč                                                                                  
Policie ČR - MV 196 ks airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů 2 580 300,00 Kč                                                                                  
Policie ČR - MV měřicí přístroje alkoholu v dechu 2 514 489,00 Kč                                                                                  

ZZS Hl. město Praha pořízení techniky nebo věcných prostředků 1 737 200,00 Kč                                                                                  

ZZS Jihočeský kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 2 630 617,00 Kč                                                                                  

ZZS Jihomoravský kraj pořízení zdravotnických přístrojů 2 382 446,00 Kč                                                                                  

ZZS Karlovarský kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 1 191 223,00 Kč                                                                                  

ZZS kraje Vysočina pořízení techniky nebo věcných prostředků 1 439 394,00 Kč                                                                                  

ZZS Královehradecký kraj
pořízení techniky nebo věcných prostředků a pořízení 

zdravotnický přístrojů
1 538 663,00 Kč                                                                                  

ZZS Liberecký kraj pořízení zdravotnických přístrojů 1 588 297,00 Kč                                                                                  

ZZS Moravskoslezský kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 3 126 960,00 Kč                                                                                  

ZZS Olomoucký kraj pořízení zdravotnických přístrojů 1 439 394,00 Kč                                                                                  

ZZS Pardubický kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 1 489 029,00 Kč                                                                                  

ZZS Plzeňský kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 2 183 909,00 Kč                                                                                  

ZZS Středočeský kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 4 268 549,00 Kč                                                                                  

ZZS Ústecký kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 2 233 543,00 Kč                                                                                  

ZZS Zlínský kraj pořízení techniky nebo věcných prostředků 1 687 566,00 Kč                                                                                  

II. Žádosti žadatelů podle ust.  § 23a odst. 3 písm. c) a d)

PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ NÁZEV PROJEKTU / PROGRAMU

PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY NA ROK 2018 (včetně 

závazků a schválených víceletých projektů z 

předchozích let) 

stručné zdůvodnění

Lagardere Active ČR a.s. Dopravní jednička 2018 1 520 720,00 Kč

Multimediální projekt na rádiích Frekvence 1, Evropa2, Pigy a Zet, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, snížení nehodovosti a minimalizaci škod. Jde o diferencovanou kampaň zaměřenou na všechny  cílové skupiny za využití 

formy on-air/on-line vhodné pro každou cílovou skupinu. Chtějí zopakovat známá fakta bezpečného chování na silnici, dávat rady a tipy, naučit účastníky, jak se chovat i nechovat v silničním provozu, co dělat ve složitých i 

běžných dopravních situacích a veřejně mediálně odsuzovat porušování pravidel. 

Česká asociace pojišťoven 

KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ PRO ROK 2018 PROTI 

NEVĚNOVÁNÍ POZORNOSTI PŘI ŘÍZENÍ 

MOTOROVÝCH VOZIDEL PRO ČESKOU ASOCIACI 

POJIŠŤOVEN

39 956 235,00 Kč
Projekt zaměřený na všechny účastníky silničního provozu formou kampně za využití všech typů médií s důrazem na využívání telekomunikačních technologií (telefonování, psaní SMS, e-mailů a využívání zařízení, jako je 

například navigace atd., ať už jako řidič nebo chodec). Cílem projektu je realizovat v roce 2018 osvětovou komunikační kampaň za využití všech médií. 

Media list, s.r.o. HLAVNĚ BEZPEČNĚ 16 500 000,00 Kč
Projekt zaměřený na všechny účastníky silničního provozu formou kampaně za využití všech typů médií, vlastních webových stránek, facebookové skupiny, soutěží, roadshow, přednášek. Plánovaný přímý zásah 4 mil. 

obyvatel.  

ECHOpix s.r.o. Bezpečný senior v dopravě 14 194 744,00 Kč

Projekt cílí zejména na seniory, jejich sociální okolí, celou společnost a zástupce státní a veřejné správy. Pro seinory plánuje inovativní divadelní a diskusní pořady s edukací a tvorbu série eduktaivních materiálů. Pro 

praktické lékaře plánuje vytvoření metodiky posuzování zdrav. způsobilosti seniorů ve spolupráci s geriatry. Projekt se zaměřuje na vzdělávání seniorských řidičů a neřidičů, ale také na sankčně motivační systém, 

infrastrukturu a podporu používání vozidel vybavených moderními asistenčními systémy.

Česká kancelář pojistitelů

Podpora komunikační kampaně LPŘ a 

reklamních reflexních prvků pro komunikační 

kampaň LPŘ

17 000 000,00 Kč Pokračování kampaně LPŘ.

POLAR televize Ostrava, s.r.o. Bezpečně na silnicích 7 457 200,00 Kč
Projekt zaměřený na edukaci řidičů -dlouholetých držitelů řidičského oprávnění a seniorů v dopravě prostřednictvím  mediálně výukové kampaně (26 dílů odvysílaných v TV Polar) a přímým kontaktem s cílovou skupinou. 

Přímá kampaň při natáčení diskuzních pořadů, reportážích zabývajících se kontaktním průzkumem vědomostí účastníků silničního provozu, na preventivních akcích BESIPu. 

Sdružení automobilových dopravců 

ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Mobilní aplikace - pomocník profesionálních 

řidičů k bezpečnější jízdě
2 358 860,00 Kč Projekt jehož cílem je zajistit pro profesionální řidiče interaktivní aplikaci na vyhledání a aktivní doporučení vhodného místa k vykonání předepsaného odpočinku.

Regionální televize CZ, s.r.o.

Výroba a vysílání osvětového televizního 

pořadu na celoplošné regionálnítelevizi.cz se 

zaměřením na všechny účastníky silničního 

provozu 

490 000,00 Kč
Projekt sestává z výroby a odvysílání edukativního cyklu, který se zabývá nebezpečnými dopravními situacemi, které byly zdokumentovány díky speciálním kamerám štábů reg. televize při provozu na komunikacích. Situace 

okomentuje dopravní odborník, a to se zaměřením na celé spektrum účastníků silničního provozu. Pořadů bude 10, každý bude odvysílán v min. 84 reprízách.

Ředitelství silnic a dálnic ČR Dynamický informační systém 4 598 000,00 Kč
Projekt spočívá v nákupu moderních a inovativních bezpečnostních zařízení (zabezpečovacích signalizačních výsuvných LED vozíků), jejichž účelem je minimalizace rizik při příjezdu k dopravním kolonám - tím také 

snižováním počtu dopravních nehod.

Asociace center pro zdokonalovací výcvik 

řidičů AČR
JEDU S DOBOU 6 097 470,00 Kč

Projekt zaměřený na edukativní aktivity pro seniory. Cílem je naučit řidiče při jízdě na polygonech správné zásady krizového brzdění, manévrovat s vozidlem za různých okolností, vnímat riziko mrtvých úhlů z vozidla a 

rozpoznávat bezpečnou vzdálenost při souběžné jízdě. V neposlední řadě pak i rozšíření informovanosti řidičů z oblasti legislativy, defenzivní a bezpečné jízdy, zdravovědy a o funkci nových technologií ve vozidlech a jejich 

významu pro bezpečnost silničního provozu.

DEKRA CZ a.s. NEHODOU TO ZAČÍNÁ                                                        9 480 000,00 Kč 

Projekt NEHODOU TO ZAČÍNÁ navazuje na stejnojmenný projekt z uplynulého období, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit (přednášek) 

zaměřených na mladé a začínající řidiče s důrazem na slušné chování, vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s riziky v případě jejich pochybení, riziky s užíváním návykových látek nejen 

pro řidiče a poskytování účinné první pomoci při autonehodě.

RSE Project, s.r.o. Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ 2018                                                        2 478 442,00 Kč Dopravní konference je projekt pro organizaci dílčích krajských konferencí zaměřený na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v souladu s cíli Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011–2020.

Bezpečně na silnicích o.p.s. Na kole jen s přilbou                                                        2 048 140,00 Kč 

Tým silniční bezpečnosti společně s Horskou službou již od roku 2010 realizuje projekt, jehož cílem je ovlivnit cyklisty směrem k odpovědnějšímu a bezpečnějšímu chování. Projekt je zaměřen nejen na aktivní cykloturisty, 

ale nově programově cílí i do měst, tedy ke každodenním uživatelům jízdních kol. Cyklohlídky žadatele projektu, ale i další partneři využívající metodiku i informační materiály, poskytnou bicyklistům potřebné preventivní 

informace, a to formou praktických ukázek.

Asociace Záchranný kruh
Rizika v dopravě zážitkem díky simulacím a 

simulátorům
250 000,00 Kč

Jedná se o víceletý projekt, kdy je hrazena další fáze jeho realizace. Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, ke kompetentnosti žadatele a jeho týmu, odbornosti a specifickému 

zaměření projektu.

Záchranný útvar HZS ČR+PČR Profesionalizace řidičů složek IZS ČR 32 992 800,00 Kč
Jedná se o společný víceletý projekt Záchranného útvaru HZS ČR a Policie ČR , kdy je hrazena další fáze jeho realizace. Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, ke kompetentnosti 

žadatele a jeho týmu, odbornosti a specifickému zaměření projektu.

157 422 611,00 Kč                                          

670 769 250,60 Kč                                
Fond zábrany škod je tvořen z odvodů pojišťoven z ročního přijatého pojistného, z výnosů z investování dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších prostředků podle § 21 odst. 2 písm. g) zákona č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, za předcházející kalendářní rok, v daném kalendářním roce. Celková výše prostředků ve fondu zábrany škod za daný kalendářní rok je tak součtem všech uvedených 

položek. 

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU 
ZÁBRANY ŠKOD NA ROK 2018 

CELKOVÉ INKASO DO FZŠ :

CELKOVÝ SOUČET FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SCHVÁLENÉ PROJEKTY:

Souhrnné prostředky pro HZS ČR na techniku a operační střediska


