
Žadatel Druh prostředku / účel Výše přidělených prostředků
Pro organizační složky HZS ČR 327 800 000,00 Kč
Pro vybrané obce 85 000 000,00 Kč

412 800 000,00 Kč

Žadatel Druh prostředku / účel Výše přidělených prostředků
Speciální policejní vozidlo - 11 ks 30 328 650,00 Kč
Policejní motocykl - 40 ks 22 000 000,00 Kč
Měřící přístroj alkoholu v dechu - 431 ks 16 804 250,00 Kč
Speciálně upravené nákladní vozidlo určené pro zdokonalování a výcvik řidičů 1 725 000,00 Kč

70 857 900,00 Kč

Žadatel Druh prostředku / účel Výše přidělených prostředků
ZZS hlavního města Prahy Speciální vozidlo ZZS 2 277 397,00 Kč
ZZS Jihočeského kraje Sanitní vozidlo ZZS, Monitor životních funkcí 3 296 233,00 Kč
ZZS Jihomoravského  kraje Přístroj pro nepřímou srdeční masáž, přístroj pro umělou plicní ventilaci (8ks) 2 816 781,00 Kč
ZZS Karlovarského kraje Vozidlo RLP v setkávacím systému 1 438 356,00 Kč
ZZS Kraj Vysočina Vozidla RLP v setkávacím systému (2 ks) 1 738 014,00 Kč

ZZS Královéhradeckého kraje
Speciální vozidlo ZZS, tiskárna (20 ks), GPS a navigační přístroj (4 ks), ruční radiostanice s 
kitem (2ks), ruční radiostanice

1 857 877,00 Kč

ZZS Libereckého kraje Transportní ventilátory (10 ks) 1 857 877,00 Kč
ZZS Moravskoslezského kraje Sanitní vozidlo ZZS, speciální vozidlo ZZS 3 775 685,00 Kč
ZZS Olomouckého kraje Přístroj pro nepřímou srdeční masáž 1 738 014,00 Kč
ZZS Pardubického kraje Sanitní vozidlo ZZS 1 797 945,00 Kč
ZZS Plzeňského kraje Sanitní vozidlo ZZS, speciální vozidlo ZZS 2 756 849,00 Kč
ZZS Středočeského kraje Vozidlo RLP v setkávacím systému (3 ks), speciální vozidlo ZZS 4 914 384,00 Kč
ZZS Ústeckého kraje Sanitní vozidlo ZZS, tablety posádky (4 ks) 2 696 916,00 Kč
ZZS Zlínského kraje Vozidlo RLP  v setkávacím systému 2 037 671,00 Kč

34 999 999,00 Kč

Žadatel Druh prostředku / účel Výše přidělených prostředků
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Pořízení požární automobilu jako vozidla pro první zásah při DN 6 500 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

108 357 899,00 Kč

Žadatel Druh prostředku / účel Výše přidělených prostředků Stručné zdůvodnění 

Asociace center pro zdokonalovací výcvik 
řidičů AČR

Jedu s dobou 14 597 800,00 Kč                                 
Jedná se o dlouhotrvající projekt s velmi dobrými výsledky. V případě seniorů se jedná o velmi důležitou cílovou skupinu, jejíž 
podíl mezi řidiči narůstá a hůře se adaptuje na nové technologie vozidel a zvyšující se intenzitu dopravy. Projekt cílí na aktivní 
seniory a seznamování je s novými věcmi, což vidí Komise jako velký přínos. 

Asociace Záchranný kruh, z.s. Ty to zvládneš - SETKÁNÍ S REALITOU 8 525 597,00 Kč                                   
Zajímavý a přínosný projekt zaměřený na analýzu videí vycházejících ze záběru z reálných dopravních nehod. Spojení reálných 
záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivním sdělením přímo od záchranářů či přímo účastníků 
dopravních nehod. 

Bezpečně na silnicích o.p.s. Markéty dopravní výchova 6 696 912,00 Kč                                   
Cílem projektu je výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Důraz je kladen na budování 
hodnotového systému, a to v prostředí rodin, škol, volnočasových center apod., se zaměřením na různé typy účastníků silničního 
provozu a jejich vzájemné toleranci.  

Bezpečně na silnicích o.p.s. Učme se přežít 3 467 675,00 Kč                                   
Projekt s cílem snížení nehodovosti motocyklistů, který zahrnuje výukové kurzy pro motocyklisty. Nedílnou součástí projektu je 
také vytvoření nové inovativní pomůcky pro učitele autoškol, pořádání seminářů a zdokonalovacích kurzů pro učitele autoškol. 

CTECH s.r.o. Movisio Nebouram.cz 5 079 444,00 Kč                                   
Pokračování celorepublikové soutěže Nebourám.cz zaměření na zapojení všech věkových skupin do výchovně vzdělávacího 
systému BESIP prostřednictvím naučných a praktických aktivit, včetně systémového celoživotního vzdělání řidičů. Zaměření na 
problémová témata, opakování získaných zkušeností a edukaci formou odborných článků. 

Česká asociace pojišťoven
Komunikační kampaň pro rok 2019 proti nevěnování pozornosti při řízení motorových 
vozidel - Nepozornost zabíjí

20 000 000,00 Kč                                 

Pokračování velké komunikační kampaně proti nevěnování pozornosti během řízení, zejména s důrazem na využívání 
telekomunikačních technologií. Využití dalších komunikačních kanálů. Komise zaznamenala velkou odezvu. Dobrá reakce diváku, 
emoční kampaň dokázala vyvolat celospolečenskou diskusi na dané téma. Komise oceňuje dobrou kooperaci organizátorů s 
dalšími subjekty (Police ČR, BESIP).

Česká kancelář pojistitelů Podpora komunikační kampeně Linky pomoci řidičům 28 000 000,00 Kč                                 
Podpora komunikační kampaně Linky pomoci řidičům. Projekt přispívá nejen ke zvyšování povědomosti řidičů o Lince pomoci 
řidičům, ale také přispívá k prohloubení znalosti postupů kroků, které by měl řidič učinit bezprostředně po nehodě vozu. Žadatel 
předpokládá spolupráci s Policií ČR a BESIP. 

DEKRA CZ a.s. Dny bezpečnosti pro ZŠ 2 280 050,00 Kč                                   

Kompletní preventivně vzdělávací program pro účely zajištění dopravní výchovy na 2. stupni základních škol. Cílem projektu je 
snižovat rizikové faktory v chování dětí ve věku 10 - 15 let jako účastníků silničního provozu a budovat v nich kladný vztah k 
odpovědnosti a dodržování pravidel silničního provozu, seznamovat s riziky užívání návykových látek a s poskytováním účinné 
první pomoci po autonehodě. 

ECHOpix s.r.o. DoprAppka, multimediální interaktivní aplikace v oblasti dopravní bezpečnosti 4 118 996,00 Kč                                   
Projekt metodicky podporuje zapojení rodičů do systému dopravní výchovy prostřednictvím interaktivní aplikace z oblasti BESIP. 
Žadatel zároveň předpokládá schválení aplikace MŠMT jako pomůcky v rámci vzdělávacích programů (možný sekundární efekt 
pro školní výuku nejen v oblasti BESIP). 

Ministerstvo dopravy - BESIP Vidíš skvěle? 5 140 000,00 Kč                                   
Obsahem projektu je odborná kontrola zraku řidičů motorových a nemotorových vozidel ve vztahu k tématu viditelnosti a 
informační kampaň upozorňující na rizika řízení s oční vadou. Cílem projektu je snížit počty usmrcených a těžce zraněných při 
dopravních nehodách v příčinné souvislosti se špatným zrakem řidiče. 

Ministerstvo vnitra – Policie České 
republiky 

Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky 
2019

25 759 920,00 Kč                                 
Projekt je zaměřen na upevňování získaných dovedností z již realizovaného projektu v letech 2015 - 2017. Nově se navíc bude 
jednat o jízdu v noci, za použití zvukových a světelných výstražných zařízení a při navození stresové situace. 

Nadace pojišťovny Kooperativa MOJE VIZE NULA 434 088,00 Kč                                      

Projekt zaměřující se na mladé řidiče a účastníky silničního provozu ve věku 18 - 30 let, studenty vysokých škol. Ti formou 
vlastních projektů zpracovávají témata z oblasti prevence dopravních nehod a dopravní bezpečnosti v rámci studovaných oborů. 
Komise konstatovala, že projekt má vysoký potenciál k oslovení rizikové kategorie účastníků silničního provozu. Projekt může mít 
ambici s přesahem do reálné praxe. 

REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o. Dopravní jednička 2019 1 595 520,00 Kč                                   
Multimediální projekt na rádiích Frekvence1, Evropa2, Pigy a Youradio News, 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. 

Regionální televize CZ, s.r.o. Výroba a vysílání osvětového televizního pořadu 590 000,00 Kč                                      
Prezentace dopravně bezpečnostních témat prostřednictvím krátkých pořadů v televizním a internetovém vysílání s 
celorepublikovým zásahem a zaměřením na všechny účastníky silničního provozu. 

RSE Project s.r.o. Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ 2019 2 476 940,00 Kč                                   
Dlouhodobý a velmi dobrý projekt zaměřující se na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, v roce 2019 bude 
přednášková část mimo jiné věnována tématu možnosti zlepšování plynulosti provozu a bezpečnosti provozu pomocí moderních 
chytrých technologií. 

Sdružení automobilových dopravců 
ČESMAD BOHEMIA, z.s. 

Snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel 3 641 420,00 Kč                                   
Jedná se o jeden z prvních projektů, který je zaměřený na zahraniční řidiče těžkých nákladních vozidel a jejich edukaci (zvýšení 
informativnosti). Projekt je zároveň i vhodnou alternativou k represivnímu přístupu. Nehody jízdních souprav představují kromě 
škod na majetku a zdraví také výraznou překážku v provozu. 

SIMOPT, s.r.o. VR cyklista - děti, mládež, dospělí, senioři 886 000,00 Kč                                      
Interaktivní aplikace pro cyklisty zaměřená na podporu informovanosti cyklistů s potenciálem snazšího pochopení pravidel 
silničního provozu a jeho rizik. 

SIMOPT, s.r.o. Online a mobilní vzdělávací materiály 984 800,00 Kč                                      

Hlavním záměrem projektu je vytvoření materiálů a následné promo aktivity pro snížení nehod vzniklých nevěnováním se 
provozu u dětí, chodců, mladých řidičů, řidičů a seniorů ve všech módech dopravy s akcentem na respektování specifik stáří a 
vzájemné pochopení mezi účastníky silničního provozu a bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla. 

Ústřední automotoklub České republiky z.s. Zíráním nepomůžeš 8 172 500,00 Kč                                   
Projekt zaměřující se na bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, s cílem snížení počtu 
dopravních nehod způsobených nevěnováním se řízení vozidla v důsledku sledování dopravní nehody, případně z důvodu 
sledování probíhajících stavebních prací. 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského 
kraje

Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí 
preventivních informačních aktivit - školení první pomoci a AED

51 560,00 Kč                                         
Zaměření na rozšíření dovedností osob v oblasti první pomoci a zvýšení účinnosti poskytované první pomoci, zejména v případech 
ohrožení základních životních funkcí. Komise konstatovala pozitivní reference účastníků projektu. 

142 499 222,00 Kč                         Celkem za projekty podle písm. c) a d)

Celkem IZS - ZSS

Složky IZS - Ostatní 

Výše poskytnutého přístpěvku pro AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

Celkem IZS (Policie ČR + ZZS + ostatní)

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

HSZ ČR

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD NA ROK 2019

Žádosti žadatelů podle ust. § 23a odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 168/1999 Sb. 

Celkové inkaso do FZŠ: 688 000 000,00 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 uvedených položek. 

MV - GŘ HZS ČR 

Celkem MV - GŘ HZS ČR 

SLOŽKY IZS - Policie ČR

Policie ČR - MV

Celkem IZS - Policie ČR

Složky IZS - ZZS


