PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD NA ROK 2020
Celkové inkaso do FZŠ: 774 113 000,00 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 kalendáření rok, v daném
kalendářním roce. Celková výše prostředků ve fondu zábrany škod za kalendářní rok je tak součtem uvedených položek.

HZS ČR

MV - GŘ HZS ČR

Výše přidělených
prostředků

Druh prostředku / účel

Žadatel
Pro organizační složky HZS ČR
Pro vybrané obce

352 067 800,00 Kč
112 400 000,00 Kč
464 467 800,00 Kč

Celkem MV - GŘ HZS ČR
SLOŽKY IZS - Policie ČR
Žadatel
Policie ČR - MV

Druh prostředku / účel

Požadováno z FZŠ

Speciální policejní vozidlo - 29 ks
Zařízení na odhalování manipulací s tachografy - 15 ks
Robotizované totální měřící stanice pro dokumentaci míst dopravních nehod - 4 ks

Celkem IZS - Policie ČR

78 526 950,00 Kč
750 000,00 Kč
1 840 000,00 Kč
81 116 950,00 Kč

Složky IZS - ZZS
Žadatel
ZZS hlavního města Prahy
ZZS Jihočeského kraje
ZZS Jihomoravského kraje
ZZS Karlovarského kraje
ZZS Kraj Vysočina
ZZS Královéhradeckého kraje
ZZS Libereckého kraje
ZZS Moravskoslezského kraje
ZZS Olomouckého kraje
ZZS Pardubického kraje
ZZS Plzeňského kraje
ZZS Středočeského kraje
ZZS Ústeckého kraje
ZZS Zlínského kraje
Celkem IZS - ZZS

Výše přidělených
prostředků

Druh prostředku / účel
Speciální vozidlo ZZS (1 ks)
Vozidlo RLP v setkávacím systému (1 ks)
Monitor životních funkcí (4 ks), tablety posádky (7 ks)
Vozidlo RLP v setkávacím systému (1 ks), tablety posádky (1 ks), kamery pro sanitní vozidla (1 ks)
Monitor životních funkcí (4 ks)
Vozidlo RLP v setkávacím systému (1 ks), tablety posádky (5 ks)
Přístroj pro umělou plicní ventilaci (8 ks)
Vozidlo RLP (2 ks), speciální vozidlo ZZS (1 ks)
Sanitní vozidlo ZZS (1 ks)
Sanitní vozidlo ZZS (1 ks)
Sanitní vozidlo ZZS (1 ks), Monitor životních funkcí (1 ks)
Sanitní vozidlo ZZS (1 ks), vozidlo rychlé lékařské pomoci (2 ks)
Sanitní vozidlo ZZS (1 ks)
Speciální vozidlo ZZS (1 ks), vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod

Celkem IZS (Policie ČR + ZZS + ostatní)

2 210 914,00 Kč
3 193 543,00 Kč
2 794 350,00 Kč
1 381 821,00 Kč
1 781 014,00 Kč
1 811 721,00 Kč
1 873 136,00 Kč
3 869 100,00 Kč
1 781 014,00 Kč
1 842 428,00 Kč
2 702 228,00 Kč
5 097 387,00 Kč
2 573 258,00 Kč
2 088 086,00 Kč
35 000 000,00 Kč
116 116 950,00 Kč

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

Žadatel
Asociace autoškol České
republiky, z.s.

Druh prostředku / účel

Stručné zdůvodnění
Projekt zaměřený na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů s řidičským oprávněním skupiny B do jednoho roku na základě rakouského systému

Start driving

4 436 392,00 Kč vzdělávání řidičů. Jedná se o doplnění a prohloubení znalostí, odpovědnosti a řidičských dovedností při řízení vozidla formou výuky v centrech
bezpečné jízdy a v silničním provozu. Cílová skupina v rámci projektu zároveň absolvuje dopravně psychologický seminář.

Asociace center pro
Jedu s dobou
zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Autoklub České republiky

Výše přidělených
prostředků

Učme se přežít

14 849 600,00 Kč

Navazující projekt z předešlého období jehož účelem je snížení nehodovosti stárnoucí populace, aktivizace jejich zkušeností a dovedností
primárně díky teoretické i praktické výuce. Výuka probíhá v centrech bezpečné jízdy se zaměřením na praktické ovládání vozidla v nejrůznějších
situacích za účelem rozvoje bezpečného chování. Součástí projektu je tvorba série videoklipů postihující nejčastější problémy těchto řidičů s
vlastním vozem pro teoretickou část výuky.
Projekt s cílem snížení nehodovosti motocyklistů zahrnuje ve svém ročním období 16 výukových kurzů pro celkem 850 motocyklistů, jeden

4 466 171,28 Kč speciální kurz a seminář pro 40 učitelů autoškol, vytvoření druhého dílu inovativní pomůcky "Hazard Perception" pro učitele autoškol a vytvoření
podrobné metodiky výuky pro jezdce se zkušenostmi 1 rok plus. Aktivity jsou doprovázeny PR a internetovou kampaní.

Asociace Záchranný kruh, z.s.

Ty to zvládneš - SETKÁNÍ S REALITOU

Bezpečně na silnicích o.p.s.

Na kole jen s přilbou

Bezpečně na silnicích o.p.s.

Markétina dopravní výchova

Česká asociace pojišťoven

Česká kancelář pojistitelů

17 839 216,00 Kč

999 555,00 Kč

Projekt navazující na velmi úspěšný projekt roku 2019 a v mnoha ohledech reflektuje získané poznatky. Úderná a inovativní instruktážně
analytická videa zachycující reálné dopravní nehody. Unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a
preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů nebo účastníků. Desítky videí z reálných nehod, podpůrné komunikační teasery, řada
mediálních výstupů a užití výstupů projektu ve vzdělávacím procesu na všech úrovních.
Projekt jehož cílem je ovlivnit cyklisty směrem k odpovědnějšímu a bezpečnějšímu chování se zaměřením na aktivní cykloturisty, ale i programové
cílení do měst. Cyklohlídky žadatele projektu, ale i další partneři využívající metodiku i informační materiály, poskytnou bicyklistům potřebné
preventivní informace, a to formou praktických ukázek. Nově se tento projekt více zaměří na elektrokola a elektrokoloběžky. Tento projekt je
realizován týmem silniční bezpečnosti společně s Horskou službou již od roku 2010.

4 514 170,00 Kč

Projekt ověřený praxí je podporou pro pedagogy a rodiny k výchově a výuce témat bezpečnosti silničního provozu. Doplňuje dopravní výchovu na
dopravních hřištích a jeho cílem je výchova a vzdělání dětí i dospělých s důrazem na budování hodnotového systému. Zaměřuje se na různé
účastníky provozu (děti, senioři, chodci, cyklisté). Projekt je dlouhodobě podporován Policií ČR. Prostřednictvím interaktivní pomůcky bude
demonstrovat nepozornost při chůzi se sluchátky nebo s telefonem.

Kampaň Agresivita řidičů

40 000 000,00 Kč

Předmětem je rozvíření společenské debaty a potlačení rostoucího fenoménu agresivního chování při řízení motorových vozidel, které se dle
dostupných údajů týká velké části jedinců a je jednou z hlavních příčin dopravních nehod s vážnými následky. Ambicí je příprava komunikační
kampaně, jejímž cílem je pozitivně ovlivňovat veřejnou diskusi, postoje a samotné chování jedinců na silnicích. Jedná se o navázání pokračování
na úspěšné předchozí komunikační iniciativy týkající se jiných témat s dopadem na bezpečnost na silnicích pod záštitou ČAP .

Linka pomoci řidičům - pokračování edukační kampaně

20 000 000,00 Kč televizního spotu a rozšiřovat distribuci bezpečnostní karty pomocí nových kanálů. Cílová skupina jsou opět všichni řidiči, ale některé aktivity by

Projekt plynule navazuje na edukační kampaň zahájenou v roce 2019 a jeho cílem je další prohloubení a zvýšení znalosti správného postupu v
případě nepojízdného vozidla, budování povědomí o lince 1224 a tím i snížení vzniku sekundárních nehod. Projekt bude dále vytěžovat potenciál
měly být směřovány především na zásah mladých a nezkušených řidičů, a to jak skrze spolupráci s autoškolami, tak šířením osvěty na sociálních
sítích pomocí influencerů.
Projekt týkající se příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Realizace pomocí jednotlivých základních a zdokonalovacích
kurzů bezpečné jízdy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro řidiče vozidel složek IZS ČR . Výcvik

Česká republika - Ministerstvo
vnitra

Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky 2020

DataFriends s.r.o.

Národní portál pro interaktivní vizualizaci a vyhodnocování dat o dopravních nehodách

1 816 000,00 Kč

Vytvoření a provoz národního portálu k identifikaci rizikových míst na komunikacích se schopností jasné definice důvodů rizikovosti daného místa a
z toho plynoucích návrhů na opatření se směrováním k příslušným odpovědným cílovým skupinám.

DEKRA CZ a.s.

Nehodou to začíná

4 476 900,00 Kč

Jedná se o preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní vzdělávací přednášky po celé České republice pro
začínající a budoucí řidiče motorových vozidel. Cílem je snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu a seznamovat je
s důsledky vážných dopravních nehod formou znaleckých analýz, riziky s užíváním návykových látek ve vztahu k dopravě a poskytování účinné
první pomoci po autonehodě.

ECHOpix s.r.o.

Bezpečný senior v dopravě 2

8 500 000,00 Kč řidičů bude probíhat na specializovaných Centrech bezpečné jízdy v České republice. Tento projekt umožní provedení výcviku v rozsahu, který
nejsou schopny jednotlivé složky IZS vlastními kapacitami zajistit. Principem kurzů v rámci projektu je odborný výcvik v řízení a bezpečném
ovládání vozidel, především s právem přednosti v jízdě.

Projekt je vysoce inovativní a cílí nejen na seniory, ale i na jejich blízké sociální okolí a celou společnost. Zaměřuje se nejen na vzdělávání

14 870 772,00 Kč seniorských řidičů a neřidičů, ale také na sankčně motivační systém, infrastrukturu a podporu používání vozidel vybavených moderními
asistenčními systémy.

5 971 500,00 Kč

Projekt je přímým pokračováním mimořádně úspěšného projektu "Dětská dopravní policie", který byl podpořen z FZŠ a uveden na obrazovky
veřejnoprávní televize poprvé v roce 2016. Jedná se o TV edukační cyklus pro děti z prvního stupně základních škol a mladší, který dává divákům
skvělou příležitost si zábavnou formou osvojit, doplňovat a opakovaně upevňovat správné a bezpečné návyky a chování v silničním provozu a
naopak upozorňuje na nebezpečí, která z nedodržování těchto návyků a bezpečného chování mohou plynout. "Dětská dopravní policie II" je 13ti
dílná druhá řada, která na "Dětskou dopravní policii" přímo navazuje, bude zaměřeno na nevěnování se okolí při chůzi po komunikacích a na
železničních přejezdech. .

Mgr. Jiří Benátčan

Dětská dopravní policie II

Ministerstvo dopravy Samostatné oddělení BESIP

Nenech se ovlivnit - řízení bez drog a alkohol

7 500 000,00 Kč řízením motorového vozidla a s vysokou mírou sebevědomí bez pokory a předvídavosti ve věku 15- 25 let v souvislosti s problematikou požití

Ministerstvo dopravy Samostatné oddělení BESIP

Pořízení jízdních kol a koloběžek pro zkvalitnění výuky na DDH

6 219 400,00 Kč Pořízení jízdních kol pro zkvalitnění povinné dopravní výuky na dětských dopravních hřištích v krajích ČR.

Nadace pojišťovny Kooperativa

MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice

1 828 933,00 Kč v rámci studovaných oborů. Cílem je motivovat mladé a mladistvé, aby aktivně přispěli k tématům dopravní bezpečnosti. Projekt je rozšířen o

Projekt preventivně osvětový zaměřený na nejméně zkušenou skupinu účastníků silničního provozu, tj. začínající účastníky bez zkušeností s
alkoholu a užití drog před jízdou.

Navazující edukační projekt se zaměřením na mladé řidiče a účastníky silničního provozu, nově ve věku 15-30 let, konkrétně studenty středních,
vyšších odborných a vysokých škol. Ti formou vlastních projektů zpracovávají témata z oblasti prevence dopravních nehod a dopravní bezpečnosti
vyhlášenou soutěž těchto prací. Inovací projektu je kromě rozšíření zaměření na studenty středních škol i následný odborný mentoring vybraného
projektu..

Platforma VIZE 0, z.ú.

Projekt zaměřený na vypracování metodiky provádění diagnostiky přítomnosti opěrkového syndromu u účastníků dopravních nehod se
zakoupením diagnosticko-terapeutického přístroje TETRAX, jenž může současně sloužit i pro terapii osob s pozitivním nálezem. Rovněž tak bude
pravidelně informována široká i odborná veřejnost o prevenci vzniku uvedeného syndromu, možnostech diagnostiky a léčby. Poznatky poslouží
rovněž pojišťovnám při posuzování, zda účastník nehody může trpět opěrkovým traumatem.

Whiplash syndrom - efektivní prevence vzniku, diagnostika i terapie

1 896 000,00 Kč

RSE Project s.r.o.

Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ 2020

Navazujující dlouhodobý projekt primárně zaměřený na eliminaci nehodových lokalit po celé ČR s pomocí návrhů konkrétních opatření, diskuzí se
správci komunikací, úřady i Policií ČR. Díky zpětné vazbě a průběžné celoroční komunikaci se zainteresovanými stranami dochází k postupnému
řešení prezentovaných problematických lokalit. Vyústění celoroční práce je prezentováno a diskutováno na 14 krajských konferencích, kde jsou
zároveň probírány nově vytipovaná místa k řešení v dané lokalitě, prodiskutovávány řešení či neřešení dříve prezentovaných lokalit, ale i
2 331 424,00 Kč
prezentovány moderní pohledy na řešení bezpečnosti či plynulosti dopravy. Přednášková část bude věnována tématu plynulosti a bezpečnosti
provozu inteligentními systémy řízení a sledováním provozu, a to jak v městských aglomeracích, tak na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.
Nejen v teoretické rovině, ale i v reálných ukázkách z daného regionu. Toto téma bude prezentováno partnerem, který má v dané oblasti
dlouholeté zkušenosti.

Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD BOHEMIA,
z.s.

Řidič profesionál nebourá, aneb začínáme u sebe

4 312 160,00 Kč aktivity s cílem upozornit profesionální řidiče nákladních vozidel všech kategorií, na jejich rizikové chování včetně nevěnování se silničním provozu

Sdružení místních samospráv
České republiky

Rozšíření reflexních prvků do menších obcí

SIMOPT, s.r.o.

VR chodec

Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje

Preventivní a informační aktivity - školení první pomoci a AED

Projekt je zaměřen na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály. Realizuje informační a neformálně edukační
a přispět tak k jeho zmírnění či eliminaci.

Celkem za projekty dle písm. c) a d)

9 000 000,00 Kč

878 000,00 Kč

43 338,00 Kč
176 749 531,28 Kč

Snížení nehodovosti ve skupině chodců a cyklistů v důsledku nošení reflexních nálepek. Projekt zaměřený na střední a malé obce, které byly při
velkých kampaních BESIPu a Policie ČR opomínány.
Vytvoření aplikace virtuální reality na téma chodec pro 3D brýle Cardboard. Aplikace bude obsahovat jak pohled dítěte, tak řidiče a rodiče. Tím
postihne důležité dopravní situace z pohledu různých účastníků silničního provozu. Aplikace bude obsahovat všechna důležitá témata pro všechny
cílové skupiny (děti, mládež, dospělé a seniory) a bude dostupná zdarma na App Store a Google play.

Předmětem projektu je realizace školení první pomoci a použití automatického externího defibrilátoru (AED) s cílem poskytnutí účinné první
pomoci vedoucí k zachování/obnovení základních životních funkcí účastníků silničního provozu a dalších osob.

