
Příloha tiskové zprávy 

V Praze,  30. 3. 2017 

 

 

I. Žádosti žadatelů podle ust. § 23a odst. 3 písm. a) a b)

PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ NÁZEV PROJEKTU / PROGRAMU PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY NA ROK 2017 
MV-GŘ HZS ČR prostředky pro HZS ČR na techniku a operační střediska 312 618 476,00 Kč                                                                                            

MV-GŘ HZS ČR prostředky na techniku jednotek SDH obcí 84 564 000,00 Kč                                                                                              

                                            397 182 476,00 Kč 
Policie ČR - MV laserové měřiče 53 ks                                                                                                 13 174 354,00 Kč 

Policie ČR - MV airbagové vesty  250 ks                                                                                                   4 000 000,00 Kč 

Policie ČR - MV policejní motocykly 26 506 542,00 Kč                                                                                              

Policie ČR - MV policejní speciál 9 ks 13 320 000,00 Kč                                                                                              

Policie ČR - MV teleskopické dalekohledy se záznamem 120 ks 8 040 000,00 Kč                                                                                                 

Policie ČR - MV policejní speciál 10 ks 19 000 000,00 Kč                                                                                              

Policie ČR - MV sada pro TSK 120 ks 2 400 000,00 Kč                                                                                                 

ZZS Praha pořízení vozidel 2 143 967,00 Kč                                                                                                 

ZZS Jihočeský kraj přístroj pro umělou plicní ventilaci + vozidla 6 009 979,00 Kč                                                                                                 

ZZS Jihomoravský kraj pořízení techniky a věcných prostředků 2 918 645,00 Kč                                                                                                 

ZZS Karlovarský kraj nákup vozidel a přístrojů 1 494 460,00 Kč                                                                                                 

ZZS kraje Vysočina pořízení techniky a věcných prostředků 1 800 866,00 Kč                                                                                                 

ZZS Královohradecký kraj vybavení posádek, pořízení přístrojů 2 621 380,00 Kč                                                                                                 

ZZS Liberecký kraj pořízení techniky a věcných prostředků 1 971 650,00 Kč                                                                                                 

ZZS Moravskoslezského kraj pořízení techniky a věcných prostředků 3 912 227,00 Kč                                                                                                 

ZZS Olomouckého kraj pořízení techniky a věcných prostředků 3 347 464,00 Kč                                                                                                 

ZZS Pardubického kraj pořízení techniky a věcných prostředků 1 840 000,00 Kč                                                                                                 

ZZS Plzeňského kraj pořízení techniky a věcných prostředků 4 496 092,00 Kč                                                                                                 

ZZS Středočeského kraj pořízení techniky a věcných prostředků 5 270 000,00 Kč                                                                                                 

ZZS Ústeckého kraj pořízení techniky a věcných prostředků 2 796 450,00 Kč                                                                                                 

ZZS Zlínského kraj pořízení techniky a věcných prostředků 3 873 000,00 Kč                                                                                                 

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

PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ NÁZEV PROJEKTU / PROGRAMU

PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY NA ROK 2017 

(včetně závazků a schválených víceletých 

projektů z předchozích let) 

stručné zdůvodnění

Asociace Záchranný kruh Ty to zvládneš II. 5 755 000,00 Kč                                                                                                 Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, ke kompetentnosti žadatele a jeho týmu, odbornosti, specifickému 

zaměření projektu na chodce a jejich bezpečnost v silničním provozu a předchozím žadatelem realizovaným projektům a jejich pozitivnímu 

hodnocení a ohlasům ze strany odboné i laické veřejnosti.

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.

Bezpečně na silnicích o.p.s. Na kole jen s přilbou
1 872 940,00 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.

Bezpečně na silnicích o.p.s. Učme se přežít!
1 770 275,00 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.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a 

účelnosti projektů a programů
                                                                                                  3 500 000,00 Kč 

Jedná se o víceletý projekt, kdy je hrazena další fáze jeho realizace. Projekt navržen a schválen s ohledem na vysokou odbornost, erudici, 

kompetentnost žadatele a jeho týmu a specifické zaměření projektu.

CTECH s.r.o. Bezpečný Tým

5 377 313,00 Kč                                                                                                 

Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, k jeho širokému záběru, kdy projekt je zaměřen na zapojení všech 

věkových skupin do výchovně vzdělávacího systému BESIP prostřednictvím populárně naučných a praktických aktivit přizpůsobených jednotlivým 

věkovým kategoriím, včetně systémového celoživotního vzdělávání řidičů, předpokládané přínosnosti, přičemž žadatel garantoval udržitelnost 

projektu.

Česká kancelář pojistitelů
Nákup TV prostoru a reklamních reflexních prvků pro motoristy 

pro komunikační kampaň Linky pomoci řidičům
20 000 000,00 Kč

Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, ke kompetentnosti žadatele a jeho týmu, odbornosti, specifickému 

zaměření projektu na bezpečnost v silničním provozu a pozitivnímu hodnocení dopadu předchozích projektů. 

ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Informační kampaň zaměřená na rozpoznání agresivní jízdy 

řidičů velkých vozidel ostatními účastníky silničního provozu a 

na zvýšení kooperace účastníků silničního provozu

1 552 300,00 Kč                                                                                                 

Jedná se o víceletý projekt, kdy je hrazena další fáze jeho realizace.

DEKRA CZ a.s. Nehodou to začíná 5 937 200,00 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.

IDIADA CZ a.s. Podpora Národního výzkumu dopravních nehod
2 981 480,00 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.

Lagardere Active ČR, a.s. Dopravní jednička
450 000,00 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.

Ministerstvo dopravy 

Nákup reflexních promo prostředků pro komunikační aktivity 

BESIP na celostátní a regionální úrovni pro zlepšení podmínek 

viditelnosti všech účastníků silničního provozu 

18 500 000,00 Kč

Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, ke kompetentnosti žadatele a jeho týmu, odbornosti, specifickému 

zaměření projektu na všechny účastníky silničního provozu a jejich viditelnost a bezpečnost v silničním provozu a předchozím žadatelem 

realizovaným projektům a jejich pozitivnímu hodnocení a ohlasům ze strany odboné i laické veřejnosti.

Ministerstvo dopravy otočný simulátor 1 170 000,00 Kč                                                                                                 Jedná se o víceletý projekt, kdy je hrazena další fáze jeho realizace.

Nadační fond Kolečko

Dožij se dvaceti

1 190 000,00 Kč                                                                                                 

Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k výsledkům odborného hodnocení, k výraznému edukativnímu a preventivnímu dopadu na  všechny 

věkové skupiny, kdy aktivity jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým kategoriím, projekt obsahuje systémové celoživotní vzdělávání řidičů, 

zároveň ze zkušeností ze spolupráce v jiných žadatelem realizovaných projektech je dána vysoká míra pozitivních referencí a kladné odezvy na tyto 

aktivity.

Periculum

The Action - New generation

7 920 000,00 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.

RSE Project s.r.o.
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ 2017

2 055 522,00 Kč                                                                                                 
Projekt navržen a schválen s přihlédnutím k hodnocení, osvědčené přínosnosti projektu, pozitivním zkušenostem členů Komise FZŠ za MD a PČR s 

projektem a ohlasům odborné veřejnosti.

Záchranný útvar HZS ČR

Záchranný útvar HZS ČR-Profesionalizace řidičů složek IZS ČR

8 637 400,00 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.

Záchranný útvar HZS ČR

PČR-Profesionalizace řidičů složek IZS-ČR

24 355 400,00 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.

641 394 382,00 Kč                                           

625 072 811,00 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 všech uvedených položek. 

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU  ZÁBRANY ŠKOD 2017 

CELKOVÉ INKASO DO FZŠ :

CELKOVÝ SOUČET FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SCHVÁLENÉ PROJEKTY:

Souhrnné prostředky pro HZS ČR na techniku a operační střediska

 


