
Žadatel Druh prostředku / účel Požadováno z FZŠ
Pro organizační složky HZS ČR 399 452 000,00 Kč
Pro vybrané obce 108 126 000,00 Kč
Hardware a software pro generální ředitelství HZS ČR 5 000 000,00 Kč
Hardware a software org. složky HZS ČR - 14 HZS krajů 30 000 000,00 Kč

542 578 000,00 Kč

Žadatel Druh prostředku / účel Požadováno z FZŠ
Přenosný laserový měřič rychlosti vozidel - 72 ks 14 500 000,00 Kč
Vozidla pro vysokorychlostní pronásledování se zabudovaným měřičem rychlosti - 33 ks 74 429 700,00 Kč
Motocykl BMW R 1250 RT ve služebním provedení - 7 ks 4 000 000,00 Kč

92 929 700,00 Kč

Žadatel Druh prostředku / účel Požadováno z FZŠ
ZZS hlavního města Prahy Tablety posádky - 60 ks 2 954 712,00 Kč
ZZS Jihočeského kraje Monitor životních funkcí/transportní defibrilátor - 4 ks, Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 8 ks 4 192 497,00 Kč

ZZS Jihomoravského  kraje
Přístroj pro nepřímou srdeční masáž - 1 ks, Přístroj pro umělou plicní ventilaci - 5 ks, Přístroj pro automatickou desinfekci - 5 ks, Speciální vozidlo ZZS - 
1ks, Tablety pro posádky - 9 ks

3 633 498,00 Kč

ZZS Karlovarského kraje
Vozidlo RLP v setkávacím systému - 1 ks, Tablet posádky - 1 ks, Tiskárna - 1 ks, GPS a navigační přístroj - 1 ks, Kamera pro sanitní vozidla - 1 ks, 
Tiskárny - 8ks

1 796 785,00 Kč

ZZS Kraj Vysočina Sanitní vozidla  v setkávacím systému - 2 ks 2 395 713,00 Kč

ZZS Královéhradeckého kraje Monitor životních funkcí - 2 ks, Přístroj pro nepřímou srdeční masáž  - 1ks, Přístroj pro umělou plicní ventilaci - 1 ks, Tablety posádky - 6 ks 2 435 641,00 Kč

ZZS Libereckého kraje Transportní defibrilátory - monitory - 4 ks, Oxymetry - 15 ks 2 475 570,00 Kč
ZZS Moravskoslezského kraje Speciální vozidlo ZZS - 1 ks 5 138 804,00 Kč
ZZS Olomouckého kraje Sanitní vozidlo ZZS - typ C - 1 ks 2 395 713,00 Kč
ZZS Pardubického kraje Sanitní vozidlo ZZS - typ C - 1 ks 2 475 570,00 Kč
ZZS Plzeňského kraje Vozidlo inspektora provozu - 1 ks, Vozidlo RLP v RV systému - 1 ks 3 673 426,00 Kč
ZZS Středočeského kraje Tablety posádky - 80 ks, Tiskárny - 70 ks, Systémy přenosu dat - 65 ks 6 628 139,00 Kč
ZZS Ústeckého kraje Sanitní vozidlo - typ B - 1 ks, Tablety posádky - 6 ks 3 553 641,00 Kč
ZZS Zlínského kraje Speciální vozidlo ZZS - 2 ks, Vzdělávání a odborná příprava 2 715 141,00 Kč

46 464 850,00 Kč

139 394 550,00 Kč

Žadatel Projekt Požadováno z FZŠ Stručný popis projektu

1 Active Radio a.s. Bezpečně na cestě! 3 530 640,00 Kč

Tento kontaktní projekt využívá ke splnění  primárně emoce cílové skupiny a je zaměřený na preventivní chování všech 
účastníků siln. provozu. Je zejména založen na posluchačích, moderátorech, hostech a na zprostředkování jejich vlastních pocitů 
a zkušeností z jednotlivých aktivit do živých vstupů rádia. BEZPEČNĚ NA CESTĚ! podpoří moderátoři a partneři rádií Frekvence 1, 
Evropa 2, Zet, Dance, Bonton, dále na PIGY a další multimediální aktivity skupiny Active. S projektem budou pomáhat odborníci, 
osobnosti ze světa showbyznysu a sportu. Posluchačům v živých vstupech zprostředkují své zkušenosti k aktuálním dopr. 
tématům, pocity a emoce z jednotlivých výjezdních aktivit. Prostřednictvím on-air, off-air a online aktivit  rádií poučnou a 
zábavnou formou budou vybízení všichni účastníci siln. provozu k tomu, že dodržování a respektování pravidel má smysl. 
Projekt navazuje na projekty DOPRAVNÍ JEDNIČKA a také na předchozí ročník BEZPEČNĚ NA CESTĚ!

2 Asociace autoškol České republiky, z.s. Start driving 2022 14 555 400,00 Kč

Projekt navazuje na předchozí dva ročníky úspěšného stejnojmenného projektu a je opět zaměřen na zdok.  výcvik začínajících 
řidičů skupiny B po vzoru rakouského vícefázového systému vzdělávání řidičů. Jedná se o prohlubování a doplňování řidičských 
zkušeností formou teoretických přednášek a workshopů dopravních psychologů a dopravní policie. Zpětnou individuální vazbu 
na ovládání vozidla a dodržování dopr. předpisů dostanou účastníci z praktických evaluačních jízd v reálném siln. provozu pod 
dohledem zkušených učitelů autoškol ve výcvikových vozidlech. V centrech bezp. jízdy bude budou navyšovány individuální 
dovednosti jednotlivých účastníků v modelových rizikových situacích akcentující různé klimatické podmínky. Samotná 
organizace všech 66 plánovaných kurzů realizovaných průřezem v celé ČR bude umožňovat participaci na kurzu jak mladým 
začínajícím řidičům, tak jejich zodpovědným zástupcům (nejčastěji rodičům).  V roce 2022 bude projekt ještě více zaměřenna 
vzdělávání učitelů autoškol a zkušebních komisařů (celkem je plánováno 12 kurzů SD INSTRUCTORS pro až 432 učitelů autoškol a 
zkušebních komisařů).

3 Asociace autoškol České republiky, z.s. Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění 12 021 930,00 Kč

Cílem projektu je tvorba nových test. otázek pro zkoušky žadatelů o ŘO a rozšíření základního balíku zkouškových otázek ve 
Věstníku dopravy a v systému eTesty provozovaných MD ČR. Tyto otázky jsou používány pro závěrečné zkoušky všech žadatelů 
o ŘO a mají tak max. informační zásah nejen u všech začínajících řidičů v ČR. Projekt navazuje na úspěšný projekt Nová generace 
test.otázek pro žadatele o ŘO ve formě HAZARD PERCEPTION VIDEOSEKVENCE z roku 2021, ve kterém bylo vytvořeno 120 
nových test.otázek pro žadatele o ŘO, které MD implementuje do Věstníku dopravy a zároveň byly zveřejněny na veřejně 
dostupném internetovém portále pro všechny držiteleŘO www.noveotazky.cz Oproti stávajícímu pojetí test. otázek spočívá 
zásadní změna v jejich přizpůsobení technol. pokroku v oblasti vizualizace reálných dopravních situací a více se zaměřuje na 
samotné ověřování vnímaní rizik účastníků siln. provozu.

4 Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR Popularizace asistenčních systémů vozidel pro zvýšení dopravní bezpečnosti na pozemních komunikacích 10 421 800,00 Kč

Hl.cílem projektu je rozšíření informovanosti řidičů o možnostech nových technologií a jejich dopadu na bezp. siln. provozu 
prostřednictvím 160 kontaktních akcí – roadshow na různých místech po celé ČR. Zvýšení technické znalosti povinných i 
nepovinných asistenční bezp.systémů a dalších vybraných prvků související s novými trendy (pasivní bezpečnost a 
elektromobilita) bude docíleno odpovídajícím moderním mobilním zázemím (prezentační vozidlo, projekční technika a 
personál). Předávané znalosti budou mít charakter upozornění na benefity bezp. systémů, ale i na rizika využívání, zejména v 
oblasti kognitivní zátěže, distrakce, nárůstu agresivního způsobu jízdy, možností návyku a kompenzace rizik. Součástí projektu 
bude i doprovodná on-line kampaň a reportáže z akcí prostřednictvím televizního, radiového a on-line zpravodajství. Projekt 
bude i z části mířit na cílovou skupinu začínajících řidičů v autoškole. Sekundární téma elektromobility bude provázáno i s HZS a 
pojišťovnami.

5 Asociace Záchranný kruh, z.s. Ty to zvládneš - Setkání s realitou II 9 980 588,00 Kč

Tento projekt volně navazuje na velmi úspěšný projekt z let 2019 – 2021 a na základě získaných poznatků posouvá pomyslné 
hranice ještě dále. V rámci pilotní roční etapy tohoto projektu vznikne základ zcela jedinečné videobanky preventivně 
vzdělávacích spotů pokrývající portfolio problematik bezpečnosti v dopravě – opět za využití reálných záběrů ze zásahů u 
dopravních nehod, 3D analytických animací, výpovědí odborníků i záchranářů a tématické sestřihy zásahů složek IZS. Vše bude 
psychologicky cíleno na samotného účastníka provozu s vysokým akcentem na jeho vlastní zdraví a život. Navíc vznikne zcela 
nová datová vrstva do stávajícího Portálu nehod s možností prohledávání nebezpečných míst na základě „shluků“ s přiřazením 
souvisejícího video obsahu ať už preventivně vzdělávacích spotů souvisejících s danými příčinami nehod či sestřihů reálných 
nehod, které se v daném místě staly. Na projektu participuje celá řada subjektů včetně složek IZS, BESIP, Armády ČR, ÚVN, 
IKEM, ČAP, ŠKODA AUTO a její VDB, CDV a dalších. 

6 Autoklub České republiky Systémové vzdělávání řidičů ZZS 5 117 145,00 Kč Realizace dvoustupňového vzdělávacího cyklu pro řidiče, zdrav. záchranáře a další obsluhu sanitního vozidla, kteří při zásahu 
řídí. Projekt navazuje na projekt z předchozího období. Cílem je proškolení dalších řidičů ZZS.

7 Autoklub České republiky Učme se přežít 6 697 754,00 Kč

Projekt s cílem snížení nehodovosti motocyklistů zahrnuje v roce 2022 16 výukových kurzů pro celkem 800 motocyklistů, nově 
dále 8 speciálních kurzů pro učitele autoškol, instruktory motoškol a zkušební komisaře. Nedílnou součástí je také vytvoření 
čtvrtého dílu inovativní pomůcky "Hazard Perception/Prediction" pro učitele autoškol s cílem oslovit až 8 500 nových řidičů-
motocyklistů ročně. Projekt dále zahrnuje další rozšíření metodiky výuky jízdy o problematiku enduro. Aktivity jsou 
doprovázeny PR a internetovou kampaní.

8 Bezpečně na silnicích o.p.s Na kole jen s přilbou 4 039 509,00 Kč

Žadatel společně s řadou partnerů již od roku 2011 realizuje projekt, jehož cílem je ovlivnit cyklisty směrem k odpovědnějšímu a 
bezp. chování v siln. provozu. Projekt je zaměřen nejen na aktivní cykloturisty, ale programově cílí i do měst. Cyklohlídky 
žadatele projektu, ale i další partneři využívající metodiku i informační materiály, poskytnou cyklistům potřebné preventivní 
informace, a to formou praktických ukázek. Do projektu se aktivně zapojuje Policie ČR, záchranáři Horské služby ČR a řada 
městských policií v rámci své preventivní a edukační činnosti. Podle Velkým tématem jsou stále elektrokola a e-koloběžky. 
Těmto tématům se bude daný projekt zjm. věnovat.  Kromě témat bezpečnosti a elekromobility bude také projekt zaměřený na 
zvýšení povědomí o vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a motoristy.

9 Česká asociace pojišťoven Rychlá nepřiměřená jízda 13 000 000,00 Kč

V roce 2021 byla realizována preventivní kampaň zaměřená na nepřiměřenou rychlost na českých silnicích. Cílem kampaně bylo 
vyvolat celospolečenskou diskusi o tématu a pozitivně přispět k chování většinové řidičské veřejnosti tak, aby došlo ke snížení 
rizika souvisejícího s nepřiměřenou rychlostí. V roce 2022 by tento projekt dále rád motivoval  veřejnost z pasivního souhlasu se 
sdělením kampaně, k činům. Je náplánováno pokračování  v komunikaci integrované kampaně a cílení na širokou veřejnost, 
včetně zástupců řidičských subsegmentů, prostřednictvím širšího spektra kanálů a dílčích vzkazů. Součástí plánu je opětovný 
fokus na komunikaci dokumentárního filmu 13 minut režiséra Víta Klusáka.

10 Česká republika - Ministerstvo vnitra Výcvik taktického a násilného zastavení vozidel 2022 4 980 000,00 Kč

Projekt výcviku taktického a násilného zastavování vozidel se bude týkat řidičů příslušníků Policie. Výcvik bude probíhat na 
cvičných plochách, které jsou technicky, systémově a metodicky uzpůsobeny pro výcvik řidičů k taktickému i násilnému 
zastavení vozidla za použití technických prostředků. Realizace výcviku je metodicky zajištěna proškolenými lektory z řad Policie 
ČR. Principem kurzů v rámci projektu je odborný výcvik v zvládání postupu používání prostředků k taktickému a násilnému 
zastavování vozidel v silničním provozu. 

11 Česká republika - Ministerstvo vnitra Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému České republiky 2022 21 150 000,00 Kč

Projekt profesionalizace řidičů složek IZS ČR 2022 se bude týkat příslušníků Policie ČR a HZS ČR. Výcvik řidičů bude probíhat na 
specializovaných Centrech bezpečné jízdy v České republice, které jsou technicky, systémově a metodicky uzpůsobena pro 
výcviky řidičů na zpevněném a nezpevněném povrchu. Výcvik v těchto centrech je realizován na zařízeních, která umožňují 
simulace jízdy v krizových situacích. Realizace výcviku je metodicky zajištěna zkušenými lektory.  Projekt je připravován v 
návaznosti na obdobné úspěšné reaizované projekty.

12 DataFriends s.r.o.  Rozvoj datového obsahu, funkční rozšíření a marke ngová propagace portálu nehod. 8 384 500,00 Kč

Portál nehod je zdrojem informací pro novináře, pracovníky samospráv či přepravní společnosti. Největší přínos však nabízí 
motoristům, kterým umožňuje jednoduše zjistit, na kterých místech nejčastěji dochází k nehodám a kde je potřeba dbát větší 
opatrnosti.Mapuje kritická místa a vyhodnocuje data o nehodách z nejrůznějších pohledů. Nabízí efektivní nástroje pro sdílení 
rizikových míst i diskuzi o změnách a tím přispívá k naplňování NSBSP. Portál zpracovává nejen data od policie, ale i vybraná data 
od pojišťoven.Za pouhých pár měsíců provozu zaznamenal portál přes 36 tis. návštěvníků a desítky žádostí o bližší spolupráci či 
přístup do vědecké části z řad odborníků. Převážnou část tvoří soudní znalci a experti na dopravní problematiku. Nabízí aktuální 
a nejucelenější statistiky nehod. Velkou výhodou je dynamické zpracování dat pomocí moderních IT nástrojů. V datech se dají 
snadno analyzovat a hledat další souvislosti a příčiny.  Ve spolupráci s partnery budou rozříšeny možnosti interaktivní mapy a 
nabídnou uživatelům nové funkcionality.  Cílem projektu je přinést unikátní pohled na nehodovost v souvislosti s měřením 
intenzity dopravy. 

13 DEKRA CZ Nehodou to začíná 4 860 000,00 Kč

Preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní edukační přednášky po celé ČR pro budoucí a 
začínající řidiče motorových vozidel ve věku 15 - 20 let. Má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků siln. 
provozu, a to v roli řidiče, chodce a cyklisty s důrazem na slušné chování, ohleduplnost, odpovědnost a dodržování pravidel 
silničního provozu. Dále je seznamovat s nejčastějšími příčinami vzniku vážných dopravních nehod s využitím výsledků 
znaleckých analýz, s riziky souvisejícími s užíváním návykových látek ve vztahu k dopravě , s poskytováním účinné první pomoci 
po autonehodě a s důsledky dopravních nehod pro všechny zúčastněné a jejich nejbližší.  Cílem pak je přimět mladé účastníky 
siln. provozu aktivně přispívat k bezpečnosti silničního provozu.

14 Echopix s.r.o. Bezpečný senior v dopravě III 7 582 302,00 Kč

Bezpečnost seniorů v silničním provozu je nutno řešit komplexně. Projekt cílí nejen na seniory, ale i na jejich blízké sociální okolí 
a celou společnost. Zaměřuje se nejen na vzdělávání seniorských řidičů a neřidičů, ale také na sankčně motivační systém, 
infrastrukturu a podporu používání vozidel vybavených moderními asistenčními systémy. U projektu bude využit celý vizuální 
koncept včetně divadelního představení , rekvizit a technických prostředků. 

15 Kreuziger project s.r.o. Ukaž respekt! 4 692 103,00 Kč

Ukaž respekt“ je dlouhodobá iniciativa, jejímž cílem je snížení nehodovosti cyklistů.  Projekt apeluje na motoristy i cyklisty, aby 
dodržovali psaná i nepsaná pravidla a bude obsahovat osvětová videa, komunikaci na sociálních sítích, kulaté stoly s účastí 
odborníků a akce mezi lidmi. Též bude proveden sociologický výzkuma a proběhnou školení prof. řidičů u vybraných dopravců. 
Také bude znovu využita podpora ambasadorů, mezi které patří profesionální cyklisté Peter Sagan, Jaroslav Kulhavý či Roman 
Kreuziger.

16 Media:list s.r.o. Nejsme z plechu 9 000 000,00 Kč

Jedná se o celorepublikovou kampaň realizovanou prostřednictvím komplexního mediálního mixu. Její hlavní obsahovou náplní i 
cílovou skupinou jsou uživatelé koloběžek, segwayů a skateboardů jakožto zranitelní účastníci silničního provozu.  Hlavním 
smyslem kampaně je preventivní působení, a jako taková si klade za cíl zvýšení povědomí o zásadách bezpečnosti silničního 
provozu, hlavně pak u těch skupin účastníků, které si často ani neuvědomují, že se na provozu aktivně podílejí.

17 Ministerstvo dopravy - Samostatné oddělení BESIP Respekt - bezpečnost cyklistů v silničním provozu 18 300 000,00 Kč

Jedná se ocelostátní preventivní kampaň zaměřenou na zvýšení bezpečnosti cyklistů v silničním provozu společně sve 
spolupráci s Kreuziger projekt („Ukaž respekt“). Ústředním tématem je posílení vzájemného respektu mezi motoristy a cyklisty a 
praktické vysvětlení pravidel, která mají obě skupiny dodržovat. Oddělení BESIP Ministerstva dopravy v předkládaném projektu 
zajistí roadshow, mediální prostor v TV a radiu a odbornou podporu obsahu kampaně a její edukativní roviny. Do kampaně 
budou také zapojeni policejní preventisti.

18 Pěšky městem, z.s. Pěšky do školy - bezpečně a ohleduplně 878 200,00 Kč                          

Projekt již se zavedenou kampaní, díky které rozšiřuje důraz na prevenci dopr. nehod s účastí školáků a budování bezpečných 
dopr. návyků v dětství. Cílem je ukázat, že chodit do školy pěšky je nejen zdravé, zábavné a snadné, ale především přínosné pro 
zvýšení dopr.bezpečnosti v bezprostředním okolí škol. Kampaň Pěšky do školy probíhá ve dvou výzvách: pro školy a pro rodiče. 
Školy organizují pěší dny a zapojují téma dopravy do vyučování. Rodiče jsou pravidelně informováni o výhodách pěší dopravy a 
motivováni, aby častěji nechali auto doma a vyrazili s dětmi pěšky. V rámci letošního ročníku je cílem zvýšení dopadu kampaně a 
rozšíření na co největší počet škol. 

19 Pavla Benátčanová Majáky - Program 1, oddíl 5 a 4 s akcentem na prioritní téma - nevěnování se provozu 5 388 820,00 Kč
Projekt „Majáky“ bude desetidílným edukačním televizním projektem zaměřeným na prevenci bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích spolu ve spolupráci s předními odbornými poradci z oddělení prevence Policejního prezídia ČR a 
expertní rady Platformy VIZE 0 . Tento projekt bude následně odvysílán na obrazovkách České televize.

20 Panopro s.r.o. 3D virtuální vzdělávání nejmladších účastník silničního provozu 3 557 900,00 Kč

ONLINE 3D VIRTUÁLNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - vzdělávání účastníků siln. provozu v předškolním a školním věku na virtuálně 
vytvořeném 3D modelu reálného dětského dopravního centra. Jedná se o unikátní projekt umožňující vzdělávání široké 
veřejnosti – dětí, dospělé populace (vč. seniorů).  Projekt cílí zejména na žáky ZŠ (i jejich pedagogy), příp. děti navštěvující 
školská zařízení, školní družiny a další volnočasové organizace.  

21 Platforma VIZE 0, z.ú. Moje vize nula: Studenti pro bezpečné silnice 2 795 403,00 Kč

Projekt navazuje na úspěšné tři ročníky a zaměřuje se na mladé řidiče a účastníky silničního provozu ve věku 15-30 let, 
konkrétně studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Ti formou vlastních projektů zpracovávají témata z oblasti 
dopravní bezpečnosti a prevence dopravních nehod. Cílem je motivovat nastupující generaci, aby aktivně přispěla k tématům 
dopravní bezpečnosti, a to jak prostřednictvím soutěže, tak nově i prostřednictvím stáže, kterou mohou fináloví studenti 
absolvovat v rámci probíhajících projektů podporovaných fondem zábrany škod. Přes všechny tyto atributy je Projekt primárně 
chápán jako edukační.

22 Polar televize Ostrava s.r.o. Dopravní infokanál portálu dopravniinfo.cz 8 507 800,00 Kč

Ve spolupráci s partnerem projektu Ředitelství silnic a dálnic budou připravovány aktuální video reportáže z frekventovaných 
silnic a dálnic na celém území ČR, ze kterých se motoristé dozví stav a důvody uzavírek. Pomůže tak řešit situaci v místech 
budování nových úseků, obchvatů a v místech častých dopravních nehod. Budou poskytnuty informace o dopravně 
bezpečnostních akcích policie ČR a také informace od HZS. Projekt nabídne další rozšíření informovanosti veřejnosti - účastníků 
silničního provozu formou dopravního video zpravodajství. Aktuální videa budou zobrazena na domovské stránce a budou 
obsahovat informace s radami, jak bezpečně projet nebo se vyhnout rizikovým úsekům. Všechny video reportáže budou 
umístěné do videoarchivu a bude možné si je kdykoliv přehrát/stáhnout. Součástí projektu budou facebookové stránky, mobilní 
aplikace s notifikacemi a další aktivní činnosti s nabídkou videoobsahu pro širokou veřejnost.

23 RSE Project s.r.o. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ 2022 2 469 040,00 Kč

Projekt navazuje na dlouhodobý projekt, který má jako primární cíl eliminaci nehodových lokalit v ČR. Nadále bude využívána 
unikátní databáze již s cca 300 sledovanými lokalitami, na kterých již byly provedeny  ilustrační návrhy řešení ve spolupráci s 
externími odborníky na rozbor dopravních nehod a na psychologii řidiče. Průběh prací na rizikových místech bude nadále v 
terénu monitorován a správci i odborníci budou s výsledky konfrontováni. Správcům bude následně také poskytnuta 
součinnost při řešení. Souhrn stavu a návrhy opatření v daném kraji je představován na 14 krajských konferencích spolu s 
edukační částí.

24 Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, z.s. Porozumíš, neohrozíš. 4 945 970,00 Kč

Projekt chce přispět ke snížení nehodovosti v důsledku kolizí velkých motorových vozidel a nejzranitelnějších účastníků siln. 
provozu preventivním, včasným informováním a edukací obou skupin, o vlastnostech a ovládání jednotlivých dopr.prostředků, 
o nových předpisech a značení. Zároveň se snaží zvýšit i povědomí o nebezpečí plynoucím z nedostatečného věnování 
pozornosti provozu, které skupinu zranitelných účastníků ohrožuje nejvíce. Prostředkem k oslovení obou zmiňovaných skupin 
jsou informační a edukační kampaně realizované pomocí on-line kanálů i přímým kontaktem v reálném prostředí.

25 SIMOPT, s.r.o EBikes škola 998 400,00 Kč

Jedná se o komplexní vzdělávací projekt pro zájemce i vlastníky elektrokol, elektrokoloběžek, elektrojednokolek apod. 
osbahující informace pro bezpečné používání těchto „e-vozítek“, pravidla silničního provozu, užitečné rady a tipy, a testy pro 
ověření potřebných znalostí. V aplikaci bude proco nejlepší pochopení a zapamatování vybraných top témat využita 3D 
animace, tj. simulace reálného prostředí/reálných situací.

26 Simply Safe s.r.o. Zvyšování bezpečnosti v provozu řidičů odtahových vozidel při nakládání a odtahu nepojízdných vozidel 315 083,00 Kč Výuka a praktický výcvik řidičů odtahových vozidel , za učelem zvýšení bezpečnosti při provádění prací a zvýšení bezpečnosti při 
nakládce a následném odvozu nepojízdných vozidel.

27 Ústřední automotoklub České republiky z.s Bezpečně na elektrokole 1 114 400,00 Kč

Projekt má za cíl zlepšit znalosti uživatelů elektrokol a elektrokoloběžek v bezpečném používání těchto dopravních prostředků. 
Splnění cílů bude dosaženo prostřednictvím působení na tyto uživatele, prostřednictvím médií a organizováním 
zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy na elektrokolech a elektrokoloběžkách s využitím vlastních areálů V Pardubicích a 
Českých Budějovicích. V roce 2022  je plánováno zorganizovat po 10 kurzech v zařízeních v Pardubicích i Českých Budějovicích. 

28  Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  Preven vní a informační ak vity - školení první pomoci a AED_2022 54 200,00 Kč 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.

189 338 887,00 Kč

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

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD NA ROK 2022

Celkem IZS (Policie ČR + ZZS + ostatní)

SLOŽKY IZS - Policie ČR

Složky IZS - ZZS

Celkem IZS - Policie ČR

Celkem IZS - ZZS

Celkové inkaso do FZŠ: 889 297 000,00 Kč

MV - GŘ HZS ČR 

Celkem MV - GŘ HZS ČR

Policie ČR - MV

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.


