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Příloha č. 1 

 

ŽÁDOST 

O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD 

NA ROK 2019 
 

POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD (dále jen „FOND“) v souvislosti 

s:  

a) pořízením techniky nebo věcných prostředků* 

b) úpravu technologií a provozem operačních a informačních středisek Hasičského 

záchranného sboru ČR* 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI O PROSTŘEDKY Z FONDU 

(DÁLE JEN „ŽADATEL“) 
 

1.1. Název  _____________________________________________________ 

1.2. Právní forma _____________________________________________________ 

1.3. Adresa 

Obec:     Kód obce:     PSČ: 

Část obce:    Kraj: 

Ulice:     č.p.      č.o.  

Telefon / Fax:   E-mail:  

Internetové stránky:  

 

IČO:     DIČ: 

 

1.4. Oddíl a vložka v obchodním rejstříku (obecně prospěšná společnost, nadace, nadační 

fond, od 1. ledna 2014 také spolek a ústav).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.5. Čísla účtů u peněžního ústavu, na které mají být zaslán finanční prostředky 

z fondu, včetně potvrzení, že se jedná o účet žadatele, pokud nebyl zřízen právním 

předpisem 

______________________________________________________________________ 

 

 

2. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŽADATELE 
 

Jméno, titul, funkce: _____________________________________________________ 

Kontaktní adresa:  _____________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail: _____________________________________________________ 
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3. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE S OHLEDEM NA JEHO 

AKTIVITY 
 

3.1. Druh poskytovaných veřejně prospěšných služeb a činností (provozovaných 

činností) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.2. Oblast, ve které jsou služby poskytovány ve vztahu k zábraně škod vznikajících 

provozem vozidla (nutno vybrat z uvedených možností*): 

a) zábrana škod vznikajících z provozu vozidel (např. záchranné nebo likvidační 

práce
1
) při dopravních nehodách vozidel, 

b) předcházení vzniku dopravních nehod v souvislosti se zajištěním dohledu na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu,  

c) zlepšení vybavení osobními ochrannými prostředky pro členy složek IZS při 

dopravní nehodě
2
,  

d) vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod, 

e) zlepšení komunikace složek IZS při dopravních nehodách.  

 

3.3. Působnost použitých prostředků z fondu:  

 Celorepubliková _____________________________________________________ 

 Vyšší územně správní celek (územní vymezení) ____________________________ 

 Obec (územní vymezení) ______________________________________________ 

 Ostatní _____________________________________________________________ 

 

3.4. Působnost jako složka IZS od roku _________________________________________ 

 

 

4. PŮSOBNOST ŽADATELE 
 

4.1. Mezinárodní (územní vymezení) __________________________________________ 

4.2. Celostátní ____________________________________________________________ 

4.3. Krajská (název nebo názvy krajů) _________________________________________ 

4.4. Místní (název lokality) __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 § 2 písm. c) a d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. 
2
 § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na podzemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
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5. ÚDAJE O ZÁMĚRU, NA KTERÝ JSOU ŽÁDÁNY PROSTŘEDKY 

Z FONDU 
 

Specifikace použití prostředků z fondu – druh techniky, věcných prostředků apod.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CELKOVÝCH NÁKLADECH 
 

6.1. Byly již prostředky z fondu žadateli poskytnuty? Pokud ano, uveďte v jaké výši, 

ve kterém roce a na jaký účel.  

 

Rok poskytnutí 

prostředků z fondu 
Účel Částka 

   

   

 

6.2. Budou na plnění předmětu žádosti použity i další zdroje? Pokud ano, uveďte, zda 

vlastní nebo jiné a v jaké výši, o jaký zdroj se jedná a na jaký účel (rozpočtová 

položka).  

 

Vlastní zdroje 

(konkretizovat zdroj) 

Rozpočtová položka 

(Na co) 
Částka 

   

   

   

Celkem 
 

 

Ostatní zdroje 

(konkretizovat subjekt a 

zdroj) 

Rozpočtová položka 

(Na co) 
Částka 
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Celkem 
 

 

6.3. Celkové požadované prostředky z fondu (v celých tis. Kč) _____________________ 

 

 Částka 

Vlastní zdroje celkem  

Ostatní zdroje celkem  

Prostředky z fondu celkem  

Náklady celkem  

 

6.4. Doba realizace prostředků z fondu: od ____________ do  ____________ 

 

6.4.1. Subdodávky prostředků z fondu plánované v rámci projektu 

 

Částka Datum poskytnutí prostředků z fondu 

  

  

  

 

6.5. Účel použití prostředků z fondu – podrobný rozpočet 

 

6.5.1. Osobní náklady 

 

Osoba 
Smluvní 

základ 

Počet 

hodin 

celkem 

Datum, 

od – do 
Pojistné 

Mzda / 

Odměna 

Celková 

částka 
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6.5.2. Ostatní náklady 

 

Rozpočtová položka Částka 

  

  

  

 

7. NÁVRH KOMUNIKACE ŽADATELE S KOMISÍ A ČESKOU 

KANCELÁŘÍ POJISTITELŮ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ 

PŘÍSPĚVKU Z FONDU 
 

7.1. Navrhovaný způsob předkládání informací a dokladů o použití prostředků 

z fondu žadatelem Komisi a České kanceláři pojistitelů 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.1.1. Forma a obsah předkládaných informací a dokladů 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.1.2. Periodicita předkládaných informací a dokladů 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.2. Umožnění provedení kontroly použití prostředků z fondu ze strany Komise 

 

7.2.1. Kontaktní osoba(y) pro zahájení a provedení kontroly (telefon, e-mail) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.2.2. Minimální lhůta pro oznámení o zahájení kontroly 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.2.3. Případné další náměty 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

8.1. V případě, že bude Žadatel v rámci schváleného projektu  shromažďovat osobní údaje 

třetích osob (např. sběr osobních údajů do prezenčních listin, fotodokumentace, 

videodokumentace apod.), je povinen postupovat v souladu s platnými právními 

předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů.  

 

8.2. V případě, že bude Žadatel v rámci schváleného projektu pořizovat prezenční listiny, 

fotodokumentaci, videodokumentaci, apod., bude povinen je poskytnout České 

kanceláři pojistitelů nebo subjektu, který bude pověřen hodnocením průběžných a 

závěrečných zpráv projektu. Zároveň je Žadatel povinen zajistit si pro tyto účely 

souhlas od subjektů údajů. 

 

 

V __________ dne __________ 

 

__________________________ 

Jméno, titul 

funkce 


