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D poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
na kalendářní rok 2020

uzavřená na Základě § 23a Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
Za újmu
Způsobenou provozem vozidla a o Změně některých souvisejících Zákonů, ve Znění pozdějšíc
h
předpisů (dále jen „Zákon“), a v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 10 Zásad programů
prevence
škod Z provozuˇvozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování ﬁnančních prostředk
ů fondu
zábrany škod Ceské kanceláře pojistitelůı schválených 30. 8. 2017 orgánem Ceské
kanceláře
pojistitelů - Komisí pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování finančníc
h prostředků
(dále jen „Komise") v souladu s § 23b odst. 4 zákona (dále jen „Zásady“)
'
mezi smluvními stranami

1.

Česká kancelář pojistitelů
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, sp. Zn. A 49763
sídlo:
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
Zastoupené:
Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem

ICQ:
DIC:

70099618
C2699002538

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu:

2029902103/2600

(dále jen „Poskytovatel“)

2. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 1278
sídlo:
zastoupená:

IČO:

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
JUDr. Josefem Valentou, ředitelem

62182137

DIČ:
(3262182137
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1400012339/0800

(dále jen „Příjemce“)
ČI. I
-A

ví/

G I

Předmětem této smlouvy je poskytnutí ﬁnančních prostředků na účely dle ustanove
ní
§ 23a odst. 3 písm. d) Zákona pro kalendářní rok 2020 a stanovení podmínek pro
jejich
poskytnutí vsouladu se schválenou žádostí Příjemce o ﬁnanční prostředky Z fondu
Zábrany škod (dále jen „fond“) na rok 2020, které budou použity na realizaci projektu
„Pořízení speciálního vozidla ZZS a vzdělávání nebo odborná příprava v prevenc
i
vzniku dopravních nehod“.

2. Doba realizace prostředků Z fondu: od 1. 1.. 2020 do 31. 12. 2020.

čı. ıı
1. Smluvní strany se v souladu s § 23a zákona a Zásadami, které jsou nedílnou
Součástí
této smlouvy, dohodly na následujícím Způsobu a rozsahu spolupráce při plnění předmět
u
smlouvy dle čl. l. této smlouvy.
`

2. Poskytovatel se Zavazuje poskytnout Příjemci ﬁnanční prostředky z fondu
vytvořené
a rozdělené dle Zákona na účely a Způsobem stanoveným v Zásadách.
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.

Příjemce se Zavazuje:
a) použít poskytnuté ﬁnanční prostředky jen na realizaci projektu speciﬁkovaného
v čl. I

této Smlouvy a dále v Příloze č. 2.

b) předložit Poskytovateli písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu
Za I.
pololetí 2020 do 31.7.2020 a Závěrečné vyúčtování použití poskytnutých prostřed
ků
Za celý projekt nejpozději do 28.2.2021,
c) poskytnout Poskytovateli nebo Komisi na písemné vyžádání veškeré informac
e
a doklady týkající se použití ﬁnančních prostředků Z fondu (Za účelem hodnocení
průběžných a Závěrečných Zpráv projektu) a umožnit provedení kontroly použití
ﬁnančních prostředků Zfondu; o zahájení kontroly musí být Příjemce informován
nejméně 14 dní předem,
d) poskytnuté nepoužité ﬁnanční prostředky vrátit na účet fondu v termínu Stanoven
ém
Komisí na základě informace podle písmena b) tohoto odstavce nebo
do 30 kalendářních dnů od ukončení projektu,
e) vhodným Způsobem pñ realizaci projektu Zmínit, že byl ﬁnancován z prostředk
ů nebo
za pñspění ﬁnančních prostředků zfondu a to podle pravidel uveřejněných
na stránkách Majonﬁgzmąpˇçąnyslgggggg. Poskytovatel podpisem této smlouvy dává
Za tímto účelem souhlas s použitím svého loga Příjemcem.
f) je-li Příjemce osobou povinnou podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů, zajistit uveřejnění této smlouvy v registru Smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., ve lhůtě 30 kalendářních dní od podpisu oběma smluvním
i
stranami, k čemuž mu Poskytovatel tímto uděluje souhlas. Neprodleně po uveřejně
ní
této smlouvy v registru smluv je Příjemce povinen Poskytovatelé o této skutečnosti

písemně informovat a sdělit ID Zveřejněné smlouvy.
čı. ııı

Poskytovatel Se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje poukázat Příjemci částku
ve výši 2 088 086,00 Kč včetně DPH (slovy: dva-miliony-osmdesát-osm-tísíc-osmdesátšest-korun-českých) na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,

a to nejpozději do 31. 3. 2020.

čı. ıv
. Příjemce je povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % Z poskytnutých prostředk
ů
vpřipadě, že se vrozporu sčl. ll. odst. 3. písm. c) této smlouvy nebo vrozporu
se Zásadami neposkytne vyžádané informace a doklady týkající se použití ﬁnančníc
h
prostředků z fondu nebo neumožní provést kontrolu, nebo znemožní její výkon.

. Tato smlouva může být měněna pouze vsouladu sčl. 8 Zásad formou písemnýc
h
číslovaných dodatků v listinné podobě odsouhlasených oběma smluvními stranami.

. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvním
i
stranami. V případě. že je Příjemce osobou povinnou podle zákona č. 340/2015
Sb.,
nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a tol ode dne účinnosti této smlouvy
do 31.3.2021. Veškeré povinnosti a závazky Příjemce, které mají dle povahy trvalý
charakter nebo jsou výslovně stanovené touto smlouvou, a nebyly Ze strany Příjemce
Splněny (Zejm. pak ust. čl. ll. odst. 3 písm. b)'a písm. c) této smlouvy), Zůstávají bez
dalšího vplatnosti a účinnosti do jejich splnění i po uplynutí doby, na kterou je tato
smlouva uzavřena.

. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
.
Výpovědní lhůta činí t`r"ı měsíce a počíná běžet pnmím dnem doručení výpovědi druhé'
smluvní straně. Příjemce není oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že již fakticky
čerpal, byť i z části, poskytnuté ﬁnanční prostředky.
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6. Tato smlouva Se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, Z nichž Příjemce
obdrží jedno a Poskytovatel jedno vyhotovení.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Zásady programů prevence škod Z provozu vozidel, podání a hodnocení
projektů a rozdělování ﬁnančních prostředků fondu Zábrany škod České

kanceláře pojistitelů

Příloha č.2

Zádost o poskytnutí ﬁnančních prostředků Z Fondu zábrany Škod
na projekt „Pořízení speciálního vozidla ZZS a vzdělávání nebo
odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod.“
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Zásady programů prevence škod z provozu vozidel, podání
a hodnocení projektů
a rozdělování ﬁnančních prostředků fondu zábrany škod Ceske
' kanceláře
pojistitelů

ČI. 1
Použití prostředků fondu
Finanční prostředky (dále „prostředky“) fondu zábrany škod (dále
jen “fond“) se použijí
pro Zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na
úhradu nákladů spojených s
a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro
činnost Základních Složek
integrovaného záchranného Systému (dále jen „IZS“) a ostatních
Složek IZS poskytujících
plánovanou pomoc na Vyžádání V oblasti zábrany a prevence škod
Z provozu vozidel (dále
jen „pořízení techniky“),

b) úpravou technologií a provozem operačních a inform
ačních Středisek hasičského
Záchranného sboru v Souvislosti S poskytováním nezbytné pomoc
i motoristům (dále jen
„operační Střediska“),

c) realizací projektů se Zaměřením na bezpečnost silničního
provozu Schválených vládou,
(dále jen „Projekt schválený vládou“) nebo
d) realizací programů prevence v oblasti škod Z provozu vozide
l, které navrhla Komise pro
tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků
fondu (dále jen „program
Komise“).

ČI. 2
Žádost o poskytnutí prostředků z fondu
(l) Z fondu jsou poskytovány prostředky na základě předlo
žené Žádosti a vždy na
konkrétní účel uvedený v čl. l.
(2) Žádost o prostředky Z fondu na realizaci projektu Schvál
eného vládou nebo
programu Komise se předkládá elektronicky prostřednictvím
Zabezpečeného portálu na
internetových stránkách vywwfondzabranyskodcz. Ve výjimečných
případech po předchozím
odsouhlasení ze strany CKPlZe předložit žádost v listinné podob
ě podepsanou příslušnou
odpovědnou osobou nebo elektronicky prostřednictvím datové schrán
ky. Zádost o prostředky
Z fondu na pořízení techniky a operační Střediska Se předkl
ádá pouze elektronicky
prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem
Odpovědné osoby žadatele.
Formulář žádosti o finanční prostředky Z fondu pro pořízení techni
ky a operační střediska je
přílohou č. l. Formulář žádosti o ﬁnanční prostředky z fondu
na projekt je uveden V příloze
č. 2.

(3) Součástí žádosti je vždy popis účelu použití prostředků Z fondu,
rozpočet projektu
Schváleného Vládou nebo rozpočet projektu k realizaci progra
mu Komise (dále jen
„projekty“).
(4) V žádosti žadatel o prostředky Z fondu, kromě požadovaný
ch údajů ve formuláři,
také uvede:
'
a)
pro které jeho organizační součásti budou prostředky použity nebo,
například V případě
jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“)
, jak budou žadatelem
dále rozděleny, nebo které organizační součásti žadatele nebo fyzické
nebo právnické
Osoby budou odpovídat Za realizaci projektu nebo budou
koncovým uživatelem
prostředků Z fondu na pořízení techniky a na operační Střediska,
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b)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

zda prostředky fondu požaduje jednorázově nebo postu
pně, přičemž požadované řešení
odůvodní; u žádosti o postupné poskytnutí prostředků
fondu uvede též období a finanční
částky.

(5) Pokud není žadatel zřízen právním předpisem,
se žádostí předloží:
kopii platných Stanov s potvrzením registrace, nebo
kopii Zakládací listiny nebo zakládací smlouvy, nebo
kopii Zakládací listiny účelové nebo příspěvkové
organizace,
výroční Zprávu nebo kopii daňového přiznání Za posle
dní tři roky,
písemné potvrzení příslušných správců daní a Sociá
lního Zabezpečení, že žadatel, včetně
vedlejšího uchazeče nemá po lhůtě nesplněné Záva
zky vůči ﬁnančním orgánům, Ceské
Správě sociálního Zabezpečení, Zdravotním pojišt'ovn
ám, které nesmí být starší než l
měsíc před doručením žádosti,
čestné prohlášení žadatele, včetně vedlejšího ucha
zeče
i. že nemá po lhůtě nesplněné závazky vůči krajů
m, obcím jakož i závazky Z jiných
projektů ﬁnancovaných ze strukturálních či jiných
obdobných dotačních zdrojů,
ii. že žadatel, statutární Zástupce, osoba jednající
jeho jménem, hlavní realizátor
projektu nebo osoba, která bude konečným uživatelem
příspěvku, nebyli pravomocně
odsouzeni pro trestný čin související s činnosti, S níž
je spojena žádost 0 příspěvek,
nebo obdobnou činností a
iii.že jeho majetek nebyl v posledních třech letech
prohlášen konkurz nebo proti němu
nebylo zahájeno konkurzní nebo jiné obdobné řízen
í, nebo nebyl návrh na prohlášení
konkurzu Zamítnut pro nedostatek majetku, nebo
Že není v likvidaci.

(6) Žadatel z řad ostatních Složek IZS se žádostí,
kromě dokladů uvedených v odstavci
5, doloží ještě ověřenou kopii dohody o plánované
pomoci na vyžádání uzavřené dle ust.
§ 21 Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném Zách
ranném systému a O Změně některých
Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, mezi žada
telem a hasičským záchranným Sborem (dále
jen „HZS“) kraje nebo Ministerstvem vnitra _ gene
rálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen
„MV-GŘ HZS ČR“), společně s jejich potvrzením
o platnosti a účinnosti dohody. Komise je
při jednání o přidělení prostředků z fondu povin
na přezkoumat na Základě předložených
dokumentů uved
ených v odstavci 6, Zda žadatel, který je ostat
ní složkou

IZS, působí v Oblasti
zábrany a prevence škod Z provozu vozidel.
(7) Lhůta pro podání žádosti dle čl. 1 písm. a)
a b) včetně dokumentace dle čl. 2
odstavců 2, 5 a 6 těchto podmínek je 15. Září, lhůta
pro podání žádosti dle čl. l písm. c) a d)
včetně dokumentace dle čl. 2 odstavců 2, 5 a 6 těcht
o podmínek je 15. září kalendářního roku
předcházejícího roku pro přidělení prostředků Z fondu
. Žádost podaná po shora uvedených
termí

nech a žádost, která neobsahuje dokumenty dle
čl. 2 odstavců 2,

5 a 6, nebude zařazena
do jednání Komise o přidělení prostředků Z fondu, poku
d nebude Ze strany příslušného orgánu
postupováno jinak v souladu S těmito podmínkam
i. V případě, že žádost bude podána včas Ve
Shora uvedených termínech, nikoli však řádně v Soula
du S čl. 2 odstavcem 2 těchto podmínek,
může být žadatel vyzván ze strany České kanceláře
pojistitelů (popř. organizace pověřené k

hodnocení žádostí) k odstranění formálních
vad žádosti předložen

é žadatelem, S tím, že
žadatel bude poté povinen odstranit tyto vady nejpo
zději do pěti pracovních dnů ode dne
doručení shora uvedené výzvy k odstranění vad;
bude-li alespoň jeden Z žadatelů vyzván
k Odstranění vad žádosti, bude Česká kancelář
pojistitelů (popř. Organizace pověřená k
hodnocení žádostí) povinna vyzvat všechny ostatní
žadatele k Odstranění vad žádosti podle
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tohoto odstavce tohoto článku těchto podmínek. Žádost, u které nebudou odstraněny vady Ve
Shora Stanovené lhůtě, nebude Zařazena do jednání Komise o přidělení prostředků Z fondu.
(8) Dokumenty poskytnuté S podanou žádostí se žadateli nevrací. V Souvislosti
S předložením žádosti nevzniká nárok na kompenzaci vynaložených nákladů.

Čı. 3
Rozdělení prostředků z fondu a kritéria hodnocení žádostí

(1) Prostředky Z fondu se poskytují pouze na účel, který byl žadatelem uveden V žádosti,
pokud je takový účel v Souladu S ust. § 23a odst. l a 3 Zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti Z provozu vozidla, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“).

(2) Komise pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu
(dále jen „Komise“) projednává celkovou výši vyčleněných prostředků fondu pro jejich
přidělení žadatelům v následujícím kalendářním roce na Základě odhadu Zdrojů fondu v
předcházejícím kalendářním roce, který předkládá výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů
Komisi nejpozději do 15. října.

(3) Komise navrhuje přidělení prostředků Z fondu tak, aby k úhradě nákladů bylo
přiděleno nejméně V

a)

60 % HZS ČR podle článku l písm. a) nebo b), který Zabezpečí přidělení nejméně 20 %
Ě:této částky Zřizovatelům jednotek SDH obcí, podle zásad Stanovených MV - GŘ HZS

R,
b)

15 % Policii ČR, poskytovatelům zdravotnické záchranné Služby kraje podle článku 1
písm. a) na pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro jejich činnost
jako základní Složky IZS a ostatním složkám IZS poskytujících plánovanou pomoc na
vyžádání v oblasti Zábrany a prevence škod z provozu vozidel,

c)

15 % na realizaci projektů podle článku 1 písm. c) nebo d).

(4) Na přidělení prostředků z fondu žadateli není právní nárok, podíly podle ust. § 23a
Odst. 4 Zákona, uvedené v čl. 3 odstavci 3, musí být dodrženy.

(5) Na činnost Komise při zpracování návrhu na přidělení prostředků Z fondu Se
nevztahuje Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů.

(6) Komise posuzuje veškeré žádosti o prostředky Z fondu na následující rok na Svém
nejbližším jednání uskutečněném po lhůtě pro jejich podání a Zpracuje návrh na rozdělení
prostředků Z fondu jednotlivým žadatelům na následující kalendářní rok. Při posuzování
žádostí musí vycházet Z odhadu prostředků fondu na daný kalendářní rok podle čl. 3 odstavce
2 a Z podílů pro rozdělení prostředků fondu- podle čl. 3 odstavce 3. Komise může při
Zpracovávání návrhu na přidělení prostředků z fondu rozhodovat pouze o prostředcích fondu
na následující kalendářní rok a navrhovat pouze projekt nebo program dle ust. § 23a odst. 3
zákona jako celek. Komise může navrhnout krácení prostředků požadovaných žadatelem nebo
může žádost zcela odmítnout. O tomto rozhodnutí musí Komise žadatele informovat.

(7) Pokud Komise navrhla krácení požadovaných prostředků, poskytne prostředky
jedině Za podmínky, že se žadatel smluvně zaváže, že zajistí plnění i při Zkrácení prostředků
přidělených z fondu.

(8) Návrh na rozdělení prostředků Z fondu jednotlivým žadatelům na následující
kalendářní rok předkládá Komise nejpozději do 15. prosince roku předcházejícímu
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přidělování prostředků Správní radě České kanceláře pojistitelů, Ministe
rstvu vnitra a
Ministerstvu dopravy. Návrh je Schválen, pokud k němu do 30 dnů ode dne
jeho doručení
kterýkoli Z orgánů podle věty první nevysloví nesouhlas Z důvodu rozporu určení
prostředků
fondu Zábrany škod s jeho určením podle Zákona. V případě vyslovení nesouhl
asu předloží
Komise těmto orgánům do 30 dnů ode dne obdržení nesouhlasu upravený
návrh. Pokud k
upravenému návrhu Vysloví Souhlas alespoň dva Z těchto orgánů, považuje Se upraven
ý návrh
Za schválený.

(9) Česká kancelář pojistitelů Zveřejní přidělení prostředků Z fondu na následu
jící rok
nejpozději do 15 dní od jeho ﬁnálního schválení na Stránkách Www.fondzabranyskod.
cz.

(10) Prostředky z fondu jsou po schválení jejich rozdělení poskytnuty na
Základě
Smlouvy mezi Českou kanceláří pojistitelů (dále jen „poskytovatel“) a příjemc
em prostředků
z fondu (dále jen „příjemce“), ve které jsou Stanoveny Závazné podmínky
pro poskytnutí
prostředků z fondu (dále jen „Smlouva“).

ČI. 4
Prostředky poskytované z fondu na pořízení techniky a na operační středisk
a
(1) Prostředky na pořízení techniky a na operační Střediska Z fondu podle čl.
3 odst. 3
písm. a) pro HZS CR a pro jednotky SDH obcí Žádá Souhrnně MV - GR HZS
CR, které je
jejich příjemcem a dále je rozděluje podle odstavce 2 tohoto článku.

(2) Mv - GŘ HZS ČR
a)

rozdělí ve své působnosti maximálně 80 % z celkové částky poskytnutých prostřed
ků z
fondu na pořízení techniky a na operační Střediska organizačním částem HZS
ČR tak,
aby přidělené prostředky Sloužily v oblasti Zábrany a prevenci škod Z provozu
vozidel,
b) rozdělí minimálně 20 % Z celkove' částky poskytnutých prostředků Z fondu
HZS ČR ve
formě účelové dotace do rozpočtu Obcí na pořízení nebo rekonstrukci požární
techniky,
postupem stanoveným MV - GŘ HZS ČR a Schváleným generálním ředitelem
HZS
ČRI. Obce žádají o dotaci MV - GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS krajů na následu
jící
rok tak, aby žádost byla MV - GŘ HZS ČR doručena nejpozději do 30.
června.
Přidělení účelové dotace obci na techniku v oblasti Zábrany a prevenc
e škod
Vznikajících Z provozu vozidel navrhuje generálnímu řediteli HZS ČR komise
MV -

GŘ HZS ČR. MV - GŘ HZS ČR vyrozumí obce ø přísıihn přidělení dotace na

následující rok nejpozději do 15. prosince na Základě návrhu Komise 0
přidělení
prostředků Z fondu.
c)

informuje písemně Komisi vždy k28. únoru o rozdělení přidělených prostřed
ků
Z fondu na pořízení techniky a na operační střediska mezi organizační části HZS
ČR a
jednotlivě Obce - zřizovatele jednotek SDH vybraných obcí za uplynulý kalendá
řní rok.

(3) O prostředky Z fondu na pořízení techniky v oblasti Zábrany a prevenc
e škod
vznikajících z provozu vozidel podle článku 3 odst. 3 písm. b) žádají
a)
Policejní prezidium Za Policii ČR, které je jejich příjemcem a dále je může na
Základě
jednotlivých Schválených požadavků dle Souhrnné žádosti rozdělit organiz
ačním
Součástem Policie CR,

l Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci program
u Dotace pro jednotky SDH
obcí, Zveřejněné na www.hzscr.cz
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b)

jednotliví poskytovatelé Zdravotnické Záchranné
služby se Stanoviskem Ministerstva
Zdra
votnictví CR, nebo

c)

ostatní složky IZS v oblasti Zábrany a prevence škod
Z provozu vozidel.
(4) Příjemci podle odstavce 3 informují písemně
Komisi vždy k 28. únoru o použití
přidělených prostředků Z fondu na pořízení techniky
za uplynulý kalendářní rok.
(5) Kritériem při přidělení prostředků na pořízení techn
iky při rozhodování Komise je
Splnění alespoň jednoho Z níže uvedených kritérií
žadatelem:
a) Zábrana škod vznikajících z provozu vozidel (např
. záchranné nebo likvidační prácez)
při dopravních nehodách vozidel,
b) předcházení vzniku dopravních nehod v Souvislost
i se Zajištěním dohledu na bezpečnost
a plynulost silničního provozu,
c) Zlepšení vybavení osobními ochrannými prostředky
pro členy Složek IZS při dopravní
nehodě3,
d) vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci vznik
u dopravních nehod,
e) Zlepšení komunikace složek IZS při dopravních
nehodách.

Čı. 5
Projekty a programy
(1) Projekt schválený vládou předkládá Komisi
se žádostí o přidělení prostředků
Z fondu Ministerstvo dopravy.
(2) Komise projedná a Sestavı' pro každý kalendářní rok
návrh programů Komise.
(3) Prostředky na projekty schválené vládou a
projekty k programům Komise
Zaměřené na bezpečnosti silničního provozu může Komi
se navrhnout k přidělení, jestliže jsou
v souladu S opatřeními Národní strategie bezpečnost
i silničního provozu a prioritami vlády
České republiky v Oblasti bezpečnosti Silničního provo
zu. Při hodnocení těchto projektů se
bere zřetel i na efektivitu vynaložených prostředků
pro Zábranu a prevenci škod Z provozu
vozidel.

(4) Návrh programů Komise předkládá po proje
dnání Komise na následující rok
Správní radě Česke' kanceláře pojistitelů, Ministerstv
u vnitra, Ministerstvu dopravy a
Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 31. března. Návr
h je schválen, pokud k němu do 30
dnů ode dne jeho doručení kterýkoli Z orgánů podle
věty první nevysloví nesouhlas z důvodu
rozporu určení prostředků fondu Zábrany škod S
jeho určením podle zákona. V případě
vyslovení nesouhlasu předloží Komise těmto orgán
ům do 30 dnů ode dne obdržení
nesouhlasu upravený návrh. Pokud k upravenćmu
návrhu vysloví souhlas alespoň Česká
kancelář pojistitelů, Ministerstvo vnitra a Ministerstv
a dopravy, považuje se upravený návrh
za Schválený.

(5) Schválené programy Komise vyhlásí a na webo
vých Stránkách je Zveřejní Česká
kancelář pojistitelů, Ministerstvo dopravy, Ministerstv
o vnitra a Ministerstvo Zdravotnictví.

ČI. 6

Podmínky pro poskytnutí prostředků fondu na proje
kty a pro plnění projektů
2 § 2 písm. c), d) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
Záchranném systému a Změně některých Zákonů, ve
Znění pozdějších předpisů.
3 § 47 odst. 1 zákon č 361/2000 Sb., Zákon o provoz
u na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

Česká
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(l)Podmínky pro poskytnutí prostředků fondu na proje

kty:
a) žadatel správně, Včas a úplně vyúčtoval prostředky
poskytnuté Z fondu v předchozím
roce, pokud mu byly poskytnuty,
b) pokud je projekt plněn v období několika
let, mohou být prostředky Z
fondu poskytnuty na další kalendářní rok jen po vyho
dnocení výroční nebo průběžné
Zprávy o plnění projektu projednané a Schválené
Komisí. Komise může projekt
Zastavit nebo ukončit v případě řádného neplnění
projektu nebo jeho neúčelnosti a
další prostředky na kalendářní rok neposkytnout a
případně požadovat navrácení již
Z fondu poskytnutých prostředků v Souladu se Záko
nem4,
c) do rozpočtu projektu nesmí být Zakalkulován zisk
žadatele a uvedený projekt nesmí
generovat Zisk pro příjemce prostředků Z fondu,
d) Spolufınancování projektu Z obecních a krajs
kých rozpočtů, Z prostředků evropských
fondů a Z dalších Zdrojů musí být řádně dolož
eno a Speciﬁkováno jejich užití, které
musí prokazovat jejich neduplicitní použití,

e) prostředky Z fondu na projekty se neposkytují na:
i. mzdové výdaje pracovníků, kteří realizují proje
kt, a ostatni provozní výdaje na
realizaci projektu vyšší než 30 % Z celkového objem
u poskytnutých prostředků
Z fondu, pokud Komise nestanoví pro předem stano
vený typ projektů procento
vyšší, nejvýše však 60 %,
ii. pohoštění a dary,
iii. na úhradu nákladů spojených se Zahraničn
ími cestami nebo cestovné v České

republice nad rámec úhrad podle platných právních
předpisů.

f) žadatel o poskytnutí prostředků ve výši více
než l mil. Kč je připraven koordinovat
realizaci projektu Se subjekty, které Zodpovída
jí Za plnění korespondujících aktivit
Akčního programu NSB SP, Zejména S ministerstv
em dopravy BESIP.

(2)

Doporučená maximální výše poskytnutých prostředků
je 10 mil Kč na l projekt a

(3)

Pokud je realizátorem projektu nižší organizačn
í jedno

(4)

Místem plnění projektů je Česká republika.

1 rok.

tka příjemce prostředků
Z fondu (dále jen „příjemce“), je Statutární orgán
povinen jí neprodleně Oznámit výši
poskytnutých prostředků Z fondu.

(5) Z prostředků Z fondu nelze financova
t další fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služb
y, spojené s realizací schváleného projektu a
byly uvedeny v žádosti o poskytnutí prostředků
Z fondu. Provedení výkonů a služeb musí být
prokazatelně doloženo.

(6)
Použití prostředků fondu na úhradu stejných nákladů
projektu hrazených také
Z jiných zdrojů, včetně vlastních prostředků příjem
ce, není dovoleno, pokud by tím došlo
k úhradě nad 100 % celkové výše těchto nákladů.
Pokud jsou prostředky Z fondu jedním Ze
zdrojů ﬁnancování nákladů projektu, musí žada
tel o prostředky Z fondu v žádosti uvést
4 § 23b Odst. 5 a 6 Zákona č. 168/1999 Sb., o pojiště
ní odpovědnosti Za škodu způsobenou provozem vozidl
aao
změně některých souvisejících Zákonů (Zákon o pojiště
ní odpovědnosti Z provozu vozidla), ve znění pozdě
jších
předpisů.
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všechny Zdroje ﬁnancování, i výši příspěvku Ztěchto zdrojů, jinak je
povinen prostředky
fondu Vrátit v plném rozsahu.
(7) Za jiné Zdroje příjemce prostředků Z fondu na projekt se považují Zejmén
a

a) ﬁnanční prostředky,
b) věcné prostředky,
c) Služby (IT, právní, produkční, vysílací, propagační, pronájem a jine'),
d)

know-how, licence, SW a jiné produkty duševního Vlastnictví,

e)

práce odvedená při realizaci projektu, řádně dokladovaná dohodou, pracov
ními
výkazy jednotlivých osob, Zahrnutá v účetnictví a ohodnocená Srovna
telně
s platovými předpisy v příbuzné oblasti státní Správy.
(8) Za Vlastní prostředky příjemce prostředků Z fondu na projekt se považu
jí Zejména

a) Vlastní, pronajatý nebo Zapůjčený dlouhodobý majetek (např.
výpočetní,
reprodukční, komunikační aj. technika, nemovitosti, Vozidla apod),
b) ﬁnanční či Věcné dary,
c) členské příspěvky,
d) Vlastní příjmy např. Z pronajatých prostorů, podnikatelské nebo jiné činnost
i,
e) Vlastní Služby nebo produkty duševního vlastnictví,
Í) odvedená práce při realizací projektu (řádně dokladovaná smlouvou, pracov
ními
výkazy jednotlivých osob, zahrnutá v účetnictví a ohodnocená srovna
telné
S platovými předpisy v příbuzné oblasti státní Správy).

(9) Z prostředků Z fondu lZe hradit osobní (mzdové) náklady v
souladu s čl. 6
odstavcem l písm. e) bod i., povinné pojistné placené Zaměstnavatelem
V rozsahu stanoveném
rozpočtem projektu a Smlouvou, dále provozní náklady Spojen
é S realizací projektu,
nemateriální náklady (služby) a materiální náklady. Konkrétní výše prostře
dků Z fondu na
osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím kúrovni mzdy za
srovnatelnou činnost
Vykonávanou v rozpočtové Sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech Zaměstnanců ve veřejných službách a Správě
, ve Znění pozdějších
předpisů, a Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Ve Znění pozdějších
předpisů.
( 10)
V případě, že Se na realizaci projektu přímo podílí Zaměstnanec
nebo
funkcionář příjemce, musí být výdaje související s jeho pracovní činnos
tí rozděleny na
Základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a
na výdaje s projektem
nesouvisející. Použití Zvoleného kritéria musí být příjemce schopen kdykol
iv V průběhu i po
Skončení projektu doložit. Rozsah práce na projektu je povinnou náležit
ostí pracovních
Smluv, vč. dohod O provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti a
jejich Změn. Ve výkazu
práce jednotlivých osob je vykazovaná pouze práce uskutečněná na projekt
u v rámci určené
části úVaZku S uvedením časového rozsahu; pracovní úvazky Zaměstnanec
se nesmí překrývat
a není možné, aby byl placen Za stejnou práci vícelqát. Jeho úvazek u daného
Zaměstnavatelé
nesmí v době realizace projektu překročit 1,2 úvazku. `

Čı. 7
Společné zásady pro poskytování prostředků z fondu
(1) Prostředky fondu na úhradu nákladů podle čl. l jsou určeny výhradně pro
Zábranu a
prevenci škod Vznikajících provozem Vozidel.
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(2) Pokud nedojde k uzavření Smlouv
y do 90 kalendářních dnů ode dne vyro
zumění
žadatele poskytovatelem o přidělení pros
tředků Z fondu, alokované ﬁnanční pros
tředky budou
vráceny do fondu obdobně jako nedoče
rpané prostředky.
(3) Mají-li být prostředky fondu poskytn
uté na daný kalendářní rok použity příje
mcem
ve více než jednom kalendářním roce
, musí být takový Způsob použití uveden
v
příje
mce
m
podané žádosti a toto použití schváleno
dle článku 3 odst. 8. Takto poskytnuté
prostředky
musí být příjemcem vyčerpány nejpozd
ěji do 3 kalendářních let ode dne uzavřen
í Smlouvy.
(4) Prostředky Z fondu lze použít jen
na úhradu nákladů uvedených ve Sml
ouvě, které
prokazatelně vznikly v době Stanove
né Smlouvou.
(5) Nedočerpané prostředky Z fondu
Se vrací.
(6) Příjemce je povinen použít pros
tředky Z fondu efektivně, hospodámě
a v Souladu
S účelem Stanoveným v odstavci 1.
(7) Komise může Zastavit nebo uko
nčit poskytování prostředků Z fondu,
požadovat
vrácení již Z fondu poskytnutých
prostředků nebo další prostředky
na
kalendářní rok
neposkytnout, pokud nejsou vynaklá
dány v Souladu Se Zákonem, žád
ostí, rozpočtem
prostředků na úhradu v žádosti uveden
ých nákladů a Smlouvou.
(8) Prostředky, které je příjemce pov
inen vrátit do fondu, Se vrací na úče
t fondu ve
lhůtě uvedené ve Smlouvě, nebo
ve lhůtě stanovené Komisí, nebo
do 30 dní od oznámení
Skutečností dle čl. 9 odst. 1 písm. d
(9) Příjemce, který je dle ust. § 2 zák
ona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod
mínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňová
ní těchto Smluv a o regıstru Smluv
(Zák
on o registru
Smluv), Subjektem povinným uveřejň
ovat Smlouvy v registru Smluv, je
povinen Zajistit

(10)Příjemce' má povinnost při čerp
ání prostředků vhodným způsobem
Zmínit, že
pořízená technika/realizace projekt
u byla ﬁnancována Z prostředků
nebo Za přispění
ﬁnančních prostředků Z fondu zábrany
škod Ceské kanceláře pojistitelů (nap
ř. na tiskových
konferencích, reklamních předmětech
, bannerech, webových stránkách, apo
d.) a to podle
pravidel uveřejněných na Stránkách
www.fondzabranyskod.cz.

Čı. 8
Změna Smlouvy
(1) Příjemce nebo žadatel prostředků
z fondu je povinen písemně Oznámit Změ
nu všech
identiﬁkačních údajů uvedených v před
ložene Zadosti, ke kterým došlo po term
ínu
před
ložení
žádosti až do konečného vyúčtování pros
tředků, a to do 14 dnů od této Změny.
(2) Věcné Změny Smlouvy může Čes
ká kancelář pojistitelů provést po před
chozím
Souhlasu Komise na Základě písemné
žádosti příjemce uzavřením dodatku ke
Smlouvě.
(3) V žádosti o věcnou Změnu Smlouv
y musí být uveden název projektu, dův
od Změny
a předložen návrh dodatku. Žádost mus
í být podepsána Statutárním Zástupcem
příjemce.
(4) O výsledku žádosti o věcnou Změ
nu Smlouvy bude žadatel projektu
písemně
informován výkonným ředitelem Čes
ké kanceláře pojistitelů nejpozději
do 15 dnů od
rozhodnutí Komise.

Čı. 9
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a)

Vyúčtování prostředků z fondu a finanční vypořádání
( 1) Příjemce prostředků Z fondu je povinen:
předložit písemnou zprávu o průběžněm věcněm plnění
projektu Za 1. pololetí
kalendářního roku do 31. července. Za celý kalendářní rok
do 28. února následujícího

roku,

b)

c)

Vyhotovit vyúčtování prostředků poskytnutých Z fondu a
předložit poskytovateli
podklady pro ﬁnanční vypořádání prostředků Z fondu obdob
ně jako podle Vyhlášky
č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví Zásady a termíny finančního
vypořádání Vztahů se
státním rozpočtem, Státnimi finančními aktivy nebo Národním
fondem,
předložit poskytovateli Vyúčtování použití prostředků Z fondu
nejpozději do 28. února

následujícího roku,

d)

e)
Í)

nejpozději do 5 pracovních dní informovat Českou kancelář pojisti
telů o odstoupení od
projektu, jeho ukončení nebo jeho neuskutečnění nebo jeho ukonč
ení bez plnění nebo o
Změně skutečností uvedených vžádosti podle čl. 2 odst. 5
písm. t) bod iii. a spolu
s Vyúčtováním je povinen nevyčcrpané prostředky Vrátit do fondu
.
před případným Zánikem Vypořádat vztahy S poskytovatelem prostř
edků z fondu,
Vést účetnictví o čerpání a použití prostředků z fondu odděleně
a v Souladu Se Zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Ve Znění pozdějších předpisů,
a prováděcích právních
předpisů. Z účetnictví musí být zřejmé použití a čerpání prostředků
z fondu, např. musí
být zavedeny V účetnictví Symboly k nákladům spojeným
s použitím prostředků z
fondu,

(2) Pokud příjemce nepředloži ve Stanoveném termínu vyúčto
vání poskytnutých
prostředků z fondu, neodvede-li nevyčerpané prostředky Z fondu
poskytovateli, vztahují Se na
něj sankce podle příslušných platných právních předpisů. V případ
ě, že požádá O prostředky z
fondu na nastupující rozpočtový rok, nebudou mu prostředky z
fondu poskytnuty.

Čı. 10
Kontrola použití prostředků z fondu a sankce
(l) Příjemce, fyzické či právnické osoby podílející Se na
realizaci projektu, jsou
povinny poskytnout na vlastní náklady Komisi, kontrolním
útvarům podle čl. 10 odst. 6 a
kontrolujícím podle čl. 10 Odst. 4 a 7 těchto Zásad na vyžádání
veškeré informace a doklady
týkající Se použití prostředků Z fondu a umožnit provedení
kontroly použití prostředků Z
fondu. V případě nepodrobení se kontrole, Znemožnční výkon
u kontroly nebo nepředložení
Všech vyžádaných podkladů je příjemce povinen Zaplatit ﬁnanč
ní sankci Ve výši stanovené
Smlouvou a lze mu též na Základě rozhodnutí Komise uložit
povinnost vrátit prostředky
Z fondu již vyplacené v Komisí Stanovené výši či dosud nevyp
lacené prostředky nevyplatit a
.smlouvu Vypovědět. Vpřípadě neprokázání použití těchto prostř
edků nebo porušení účelu
jejich použití je příjemce povinen tyto prostředky vrátit do
fondu 5.
(2) Použití prostředků Z fondu podléhá Ve smyslu ust. § 7 a § 8
Zákona č. 320/2001 Sb.,
o ﬁnanční kontrole Ve veřejné Správě a o Změně některých
zákonů (Zákon o ﬁnanční
kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, následné veřejnosprá
vní kontrole Vykonávané orgány
Finanční Správy.

(3) Příjemce prostředků Z fondu Se vystavuje Sankcím V Soulad
u s právními předpisy
pokud:
5 § 23a odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., ve Znění pozdějších
předpisů.

Verze schválená

Česká

kancelář
pojistitelů

a) je nepoužije k účelu, na který byly prostředky Z fondu
poskytnuty.
b) nepovede účetnictví O čerpání a použítí prostředků Z fondu
Odděleně a V souladu Se
Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších
předpisů.
(4) Česká kancelář pojistitelů je Oprávněna u příjemce
prostředků Z fondu ověřovat
věcné plnění Smlouvy a kontrolu použití prostředků fondu
.
(_5) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést
kontrolu na místě. Za tímto
účelem je příjemce povinen oznámit poskytovateli
v předstihu termín konání akcí
plánovaných v projektu vč. náhradního termínu.
(6) Příjemce prostředků fondu dle ust. § 23a odst. 3 pism.
a) nebo b) zákona podléhá
kontrole čerpání prostředků fondu také Ze strany kontr
olních útvarů Svého věcně příslušného

resortu.

(7) Příjemce prostředků fondu dle ust. § 23a Odst. 3 písm.
c) nebo d) Zákona je povinen
umožnit kontrolu čerpání prostředků z fondu také Ze Strany
kontrolních útvarů Ministerstva
dopravy a ČKP;

ČI. ıı
Závěrečné ustanovení
(1) Komise může v případech hodných Zvláštního zřetel
e Schválit Odchylky od těchto
Zásad.

(2) Schváleno Orgánem České kanceláře pojistitelů
- Komisí pro tvorbu programů
prevence škod a pro rozdělování finančních prostředků
v souladu s ust. § 23b odst. 4 zákona,
v Praze dne 30. 08. 2017.

(3) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem jejich Schválení
Komisí.
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Použití prostředků fondu zábrany škod [dále jen „fond")
v souvislosti s:
a) pořízením technlky nebo věcných prostředků

1. ldentiﬁkační údaje o žadateli o prostředky z fondu (dále
jen „žadatel")
1.1. Název
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
1.2. Právní forma

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

1.3. Adresa
Kraj:
Obec:

část ohne:

Zlínský
Zlín

Kód obce:

Zlin

585068

Ullce:

PSČ:

750 01

Peroutkovo nábřeží

Číslo popisné:

434

Telefon/ Fax:
Internetové stránky:

Číslo orientační:

577056935/577056918
htt : zzszk.cz

Email:

sekretariatçaľzzszkxz

IČO

62182137

Dıč

c252182137

1.4. Oddíl a vložka v obchodním rejstříku (obecně prospěšná společn
ost, nadace, nadační fond, od 1. ledna

2014 také spolek a ústav)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka
číslo 1278

1.5. Čísla účtů u peněžního ústavu, na které mají být zaslány ﬁnanč
ní prostředky z fondu, včetně

potvrzení, že se jedná o účet žadatele, pokud nebyl zřízen
právním předpisem
1400012339/0800

Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje, že se jedná o účet žadatele.

2. Statutární zástupce žadatele
Jméno, titul, funkce:

JUDr. .losef Valenta, ředitel

Kontaktní adresa:
Telefon:

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
577 056 935
Email:

iosef.valenta [ﬂìzzszlccz

Statutární zástupce podpisem potvrzuje, že žádost schválil a doporu
čil k předložení do dotačního programu.

3. Charakteristika žadatele s ohledem na jeho aktivity

[3.1. Druh poskytovaných veřejně prospěšných služeb a činnos
tí (provozovaných činností)
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Zdravotnická záchranná služba Zajišťuje tyto činn

osti:

- nepřetržitý kvalíﬁkovaný bezodkladný
příjem volání na národní číslo tísňového
volání 155 a výzev předaných operačním
střediskem jiné základní Složky integrova
ného záchranného systému (dále jen „tísň
ové volání”) operátorem zdravotnického
operačního střediska nebo pomocného
operačního střediska,

- vyhodnocování stupně naléhavos
ti tísňového volání, rozhodování o nejvh
odnějším okamžitém řešení tísňové
zdravotního stavu pacienta, rozhodov
výzvy podle
ání o vyslání výjezdové skupiny, rozh
odování o přesměrování výjezdové skup
operační řízení výjezdových
iny a

skupin,
- řízení.a organizaci přednemocniční neod
kladné péče na místě události a spolupráci
s velitelem zásahu složek
integrovaného záchranného systému
,

- spolupráci s cílovým poskytovatele
m akutní lůžkové péče,

- poskytování instrukcí k zajištění první pom
oci prostřednictvím sítě elektronických komu
nikací v případě, že je nezbytné
poskytnout první pomoc do příjezdu výjez
dové skupiny na místo události,
- vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotrı
í péče, včetně případných neodkladných
výkonů k záchraně života, provedené na
místě události, které směřují k obnovení
nebo stabilizací základních životních funk
cí pacienta,

cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče
, a to až do okamžiku osobního předání
pacienta zdravotnickému pracovníkovi
cílového poskytovatele akutní lůžkové
péče,
- přepravu pacienta mezi poskytovateli
akutní lůžkové péče za podmínek soustavné
ho poskytování neodkladné péče
během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prod
lení a nelze-li přepravu zajistit jinak,
- přepravu tkání a orgánů k transplantaci,
hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přep
ravu zajistit jinak,
-třídění osob postižených na zdraví podle
odborných hledisek urgentní medicíny při
hromadném postižení osob v důsledku
mimořádných událostí nebo krizových
situací.

Všechny uvedené činnosti se poskytují
iv souvislosti s událostmi vyplývajíc
ími z provozu vozidel.

3.2. Oblast, ve které jsou služby pos
kytovány ve vztahu k zábraně škod vzni
kajících provozem vozidel
,ˇ (nutno vybrat z uvedených možnos
tí*):
a) zábrana škod vznikajících z provozu vozi
del (např. záchranné nebo likvidační prác
e) při dopravních nehodách
vozidel
FFQVOEIHT

c) zlepšení vybaveni osobními ochranný

mi prostředky pro členy slože

k IZS při dopravní nehodě,
d) vzdělávání nebo Odborná příprava
v
prev
enci
vznik
u
dopr
avní
ch nehod,
v

3.3. Působnost použitých prostředků
z fond
- Celorepublikové
- Vyšší územně správní celek (územní

- Obec (územní vymezení)

u:

vymezení)

Zlínský

i

-

- Ostatní

v

-

3.4. Působnost jako složka IZS od roku:

2003

4. Působnost žadatele
4.1. Mezinárodní (územní vymezení)

Evropská unie, repatrlace pacientů Ze zemí EU,

zásahy v přeshraniční oblasti sousedníh
o státu na
základě mezinárodní dohody.

4.2. Celostátní

Převozy pacientů z/do specializovaných
center k
poskytnutí neodkladné péče.

4.3. Krajská (název nebo názvy krajů)
4.4. Místní (název lokality)

Zlínský

-
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5. Údaje o záměru, na který jsou žádány prostřed
ky z fondu
Specifikace použití prostředků z fondu - druh
techniky, věcných prostředků apod.
V následujícím textu je uveden nejprve popis možn
ých oblastí/druhů a současné je uvedeno, které
oblasti hodlá
žadatel využít. Důvo
dem .tohoto přístupu je, že všechny ZZS budo
u mit jednotné oblasti a typizované žádosti
a

budou si jen vybírat oblasti/druhy a objem jejich

příloze č. 1).

čerpáníz fondu (detaily k čerpání oblastíjsou uved
eny v

Žadatel žádá prostředky na zajištění násle
dující techniky, prostředků a technologií:
Pořízení techniky nebo věcných prostředků

Pořízení vozidel
Ano
a) zábrana škod vznikajících z provozu vozidel (např.
záchranné nebo likvidační práce i při dopravních
nehodách vozidel

Oblast dle kap 3.2:

Oblast umožňuje čerpání prostředků na nákup
vozidel a vybraných servisních služeb k novým
i stávajícím vozidlům, které maji
bezprostřední souvislost se zábranou dalších škod
vzniklých na zdraví občanů. Dále se jednál o garanc
í technického stavu vozidel a
zajištění garantovaného a bezpečného dosažení
míst zásahů výjezdovými skupinami ZZS v i za zhorše
ných klimatických a
povětmostnı'ch podmínek a tím zamezení dalších
škod vyplývajících z události.
Pokud ZZS žádá o prostředky na tuto oblast, je
výčet techniky a služeb uveden a popsán v příloze
č. 1 této žádosti.

,Pořízení zdravotnických přístroiůı zdravotnic
kého materiálu a léčivých
prípravků
Oblast dle kap 3.2:

Ne

a) zábrana škod vznikajících z provozu vozidel (např.
záchranné nebo likvidační práce) při dopravních
nehodách vozidel

Oblast umožňuje nákup zdravotnických přístro
jů, zdravotnického materiálu a léčivých přípravků,
s cﬂem zajištění včasné záchrany
života pacientů, diagnostiku zdravotního stavu
pacientů, sledování a podporu životních funkcí
při převozu pacientů při událostech
vyplývajících z provozu vozidel a omezení dalších
škod na životě a zdraví pacientů.
Pokud ZZS žádá o prostředky na tuto oblast, je výčet
zdravotnických přístrojů uveden a popsán v příloze
č. 1 této žádosti.

Vybavení posádek a vozidel ZZS
Oblast dle kap 3.2:

Ne

a) zábrana škod vznikajících z provozu vozidel (např.
záchranné nebo likvidační práce jpři dopravních
nehodách vozidel

e) zlepšení komunikace složek IZS při dopravních
nehodách. (v případě požadavku na pořízení
radiostanic nebo technologií radiové sítě Pegas
Oblast umožňuje nákup vybavení vozidel a posáde
k, které zajistí elektronickou výměnu zdravotnické
dokumentace mezi
posádkou, středisky ZZS a zdravotnickými zařízen
ími, tím zajištění rychlé výměnu informacía tím
zajištění efektivnějšího ošetření
pacientů, snížení dopadů na zdraví a životy pacien
tů (snížení škod).
Součástíjsou i prostředky pro zajištění bezpečností
posádek při výjezdu a následné vyhodnocování
průběhu událostí a možnost
následné optimalizace procesů při zásahu, tím zkráce
ní doby zásahu, zvýšení efektivity a tím snížení rizika
dalších škod na zdravi,
životech a majetku nejen pacientů, ale i posád
ek a ZZS.
Pokud ZZS žádá o prostředky na tuto oblast, je výčet
vybavení uveden a popsán v příloze č. 1 této žádost
i.
Doplňující informace: Detailní výčet techn
iky, prostředků o technologii; včetně rozpo
čtu o popisuje uveden v příloze č.
1 této Žádostí

Vzděl vání nebo odborn
Oblast dle kap 3.2:

"_ˇrí ra a vV evenci vznik

o ravních nehod

Ano

d) vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci
vzniku dopravních nehod,
Jedná se o školení řidičů na speciálním polygonu
pro nácvik a zvládnutí krizových situaci v silničním
provozu a prevence vzniku dopravních
2 nehod se zaměřením na výkon řidiče vozidla zdravo
tnická záchranné služby. Osnova školení- teorie,
praktický nácvik brzdění, vyhýbacího
manévru, zvládnutí smyku, průjezd zatáčkou, vIIv
technického stavu na jízdní vlastnosti vozidla, technik
a jízdy v extrémních podmínkách
včetně jízdy mimo zpevněné komunikace. Celkem
4 kurzy á max. 20 osob, teorie 3 hodiny, praxe
6 hodin.

6. Základní informace o celkových nákladech
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6.1. Byly již prostředky z fondu žadate
li pos

kytnuty? Pokud ano, uveďte v jaké výš

na jakyııv
ucel.
` Rok poskytnutí

prostředků z fondu H

i, v kterém roce a

Účel

Částka

V

'2019

2 ks vozidel RV

2 037 671,00 Kč

(_celkem

-

u

Kč

2031 671,00 Kč

6.Z.Budou na plnění předmětu
žádosti použityı' další zdroje? Pok
ud ano, uveďte, zda vlastní nebo
a v jaké výši, o jaký zdroj se jedn
jiné
á a na jaky ucel (rozpočtová polo
žka).

"

Rozpočtové položka

Částka

(Na co)

v

Vlastnl zdroje

_ (konkretızovat zdroj)

Lceııçęin
Ostatní zdroje

n

(konkretlzovat subjekt a
zdroj)

ˇ'

`

Rozpočtovaı položka'

`

. - Kč

Částka

(Na co)

I celkem

-

Kč
Kč

-

Kč'

6.3. Celkové požadované prostře
dky z fondu

V celých tis. Kč (vč. DPH):

2 088 tis. Kč

V Kč (vč. DPH):

zdroje

2 088 086,00 Kč

částka

Vlastní zdroje celkem
Ostatní zdroje celkem

-

Prostředky z fondu celkem
Nákıadv celkem

Kč
Kč

2 088 086,00 Kč
2 088 086,00 Kč`

6.4. Doba realizace prostředků
z fondu:
6.4.1 Subdodávky prostředků Z fond
u plánované v rámci projektu

Datum poskytnutí

Částka

prostředků z fondu
31.3.2020

Doplňující informace

2 088 086,00 Kč Žadatel požaduje pos
kytnutí prostředků
jednorázově.

_'

-

_
_
Celkem

ř

_
_
.

Kč '-

Kč _
Kč _

2 088 086,00 Kčì

6.5. Účel použití prostředků z fon
du - podrobný rozpočet

1 6.5.1 Osobní náklady

Celkem (v Kč, vč. DPH):
Detailní rozpočetje přílohou č.
2 této žádosti.

-

Kč

6.5.2 Ostatní náklady
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Pořízení technik! nebo věcných prostředků (celke
m):
Pořízení vozidel

1 700 000,00 Kč

Pořízení zdravotnických přístrojů, zdravotnického
materiálu a léčivých

-

Vybavení posádek a vozidel ZZS
Vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci vzniku
dopravních nehod
Celkem (v Kč, vč. DPH): `
Detailní rozpočetje přílohou č. 1 této žádosti.

Kč

- Kč
388 086,00 Kč

2 088 086,00 Kč

7. Návrh komunikace žadatele s Komisí a Českou
kanceláří pojistitelů v případě

poskytnutí příspěvku z fondu

`

7.1. Navrhovaný způsob předkládání Informací a dokla
dů o použití prostředků z fondu žadatelem
Komisi a České kanceláři pojistitelů
- Vyúčtování prostředků z fondu a finanční vypořádán
ldle platných zásad v době podánížádosti.
- Ostatní informace a doklady budou předloženy na vyžád
ání a budou poskytovány prostřednictvím kontaktní

osoby uvedené v odst. 7.2.1 této žádosti.

` 7.1.1. Forma a obsah předkládaných informacía
dokladů

- Vyúčtování prostředků z fondu a ﬁnančrıívypořád
ánídle platných zásad v době podání žádosti.
- Doklady vyžadující podpis oprávněné osoby
budou touto osobou podepsány.

›` - Preferovaná forma výměny Informacíje elektronick
á (pokud lze), ve formátech MS Office 2010 a vyšší, PDF,
RTF.
- Obsah a forma bude odpovídat platným zásadám, případ
ně požadavkům ve Smlouvě (viz Zásady).

7.1.2. Periodicita předkládaných informací a dokladů

Vyúčtování prostředků Z fondu a finanční vypoř
ádání budou předkládány v termín

ech a s periodicitiou dle

platných zásad v době podání žádosti.

Ostatní informace a doklady budou poskytovány ad-hoc na

vyžádání Komise FZŠ (ČKP), případně v době, kdy bude

požadována aktivita ze strany Komise FZŠ (ČKP)
ze strany žadatele.

7.2. Umožnění provedení kontroly použití prost
ředků fondu ze strany Komise
7.2.1. Kontaktní osobaíy) pro zahájení a provedení
kontroly (telefon, e-mail)
lng. Josef Sýkora, 577056930, 725 858 965, josef.
sykora@zzszk.cz

7.2.2. Minimální lhůta pro oznámení o zahájení

4 týdny před termínem kontroly

kontroly

7.2.3. Případné další náměty

8. Doplňující informace

|_8.ı. Přílohy
V
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet žádosti
o čerpání pros

tředků z Fond

u zábrany škod
Příloha č. 2: Osobní náklady k žádo
sti o čerpání prostředků z Fondu zábr
any škod
Příloha č. 3: Stanovisko Ministerstva
zdravotnictví ČR (příloha se přikládá
až pojejím Získánı'o

d MZ ČR)

ZZS nedokládá dokumenty dle čl. 2, odst
. (5) Zásad, protože je základní složkou
IZS zřizenou dle zákona
374/2011 Sb. a čl. 2, odst. (5) Za'sad se
na ZZS nevztahuje. V případě potřeby a
žádo
sti Komise FZŠ je ZZS
připravena tyto

dokumenty doložit.
Podpisem této žádosti statutární orgá

n žadatele prohlašuje pravdivost těch
to skutečností.

8.2. Ostatní informace
V případě omezenýchﬁnančních pros
tředků je ZZS připravena zvážit prio
rity a připravena o obsahu a rozsahu
žádosti dále jednat.

Žadatel tímto prohlašuje, že:
- nemá po lhůtě nesplněné závazky vůči
krajům, obcí

m jakož izávazky

z jiných projektů ﬁnancovaných ze
strukturálních či jiných obdobných
dotačních zdrojů,
- žadatel, statutární zástupce, osob
a jednajíci jeho jménem, hlavní real
lzátor projektu nebo osoba, která bude
konečným uživatelem příspěvku, neby
li pravomocně odsouzeni pro trestný
čin související s člnností, s níž je
spojena žádost o příspěvek, nebo
obdobnou činností a
-jeho majetek nebyl v poslednich
třech letech prohlášen konkurz nebo
proti němu nebylo zahájeno konkurzn
nebo jiné obdobné řlzenl, nebo neby
í
l návrh na prohlášení konkurzu zam
ítnut pro nedostatek majetku, nebo
není v likvidaci.
že

9. Podpisová doložka
Prohlašujl, že údaje uvedené nv této žádosti

a v jejich přílohách jsou pravdivé a úplné.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jedn
at jménem
žadatele:

Místo a datum:

JUDr. Josef Valenta, ředitel

Zlin, 6.6.2019

Podpis a razítko:
çı
/

z Digitálně podepsal
I n g ° JCJseflng. Josef Sýkora
Sýkø ra

Datum: 2019.06.06

10:37:48 +02'00'
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍN
SKÉHQ KRAJE.
.příspěvková organizace

Ministerstvo Zdravotnictví ČR

Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

__l
Číslo podaci: 2019/935/ZZSZK/PEN

Zıı'n, 6.6. 2019
vyřizuje: Ing. sýkøra

Příloha k žádostí o čerpání finančních
prostředků z fondu zábrany škod na rok
2020
Vážení.

dovoluji si Vám předložit žádost o čerpání

v celkové rozsahu

ﬁnančních prostředků Z fondu Zábrany škod

na rok 2020

2 088 086 Kč. z toho

a) nákup speciálního vozidla ZZS v
pořizovací

hodnotě 1 700 000 Kč vč. DPH
b) výdaje na vzdělávání nebo odbornou
přípravu v prevenci vzniku dopravních neho
d ve výši
388 086 Kč vč. DPH.

Naše potřeby blíže sE' cifikuii:
Ad a) Jedná se o speciální vozidlo
krizového řízení a hazard teamu.
Vozidlo pro přepravu max. 5-ti oso
b s průchodností v lehkém a středním
terénu sdostatećnou

Ad b) Jedná se o školení řidičů na speciáln

ím poly

gonu pro nácvik a Zvládnutí krizových situa
v silničním provozu a prevence vzni
cí
ku dopravních nehod se zaměřením
na výkon řidiče vozidla
zdravotnické Záchranné služby. Osn
ova školení - teorie, praktický nácvik
brzdění, vyhýbaciho
manévru, Zvládnutí smyku, průjezd Zatá
čkou. vliv technického stavu na jízdní vlas
tnosti vozidla,
technika jízdy v extrémních klimatick
ých podmínkách včetně jízdy mimo zpe
vněné komunikace.
Celkem 4 kurzy á max 20 osob, teor
ie 3 hodiny, praxe 6 hodin.

Předem Vám děkuji za vyřízení.

S pozdravem

_
_.

ıíułhı
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"34
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J'UDr. Josef Valenta

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 ZLÍN

Tel. +420 577 056 935. fax `M420 577
056 915
IČ: 62182137. DIČ: 026218213?

ředitel
ﬂmızszkcz

e~maì|: 'nf
G
zapsána v obchodním rejstříku veden
ém KS v Brně. oddíl Pr. vložka ćíslo
1278

_
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