
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

Kde lze získat více informací o OPD? 
 

Komplexní informace o OPD jsou k dispozici na 
samostatné internetové prezentaci: 

www.OPD.cz 
 

Dotazy týkající se OPD lze zasílat na: 
info@opd.cz 

Kontakt na Řídící orgán OPD: 
  

Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU 
Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15  Praha1 
 
telefon: +420 225 131 552 
fax: +420 225 131 560 
 
kontakty na jednotlivé pracovníky: 
www.opd.cz/cz/Kontakty  

Kdo může prostředky OPD čerpat? 
 

Obecně platí, že možnými příjemci podpory jsou správci 
dotčené infrastruktury, popřípadě provozovatele předmětu 
podpory u neinfrastrukturálních projektů. Více než 90 % 
celkové alokace OPD budou čerpat předem daní majoritní 
příjemci, kterými jsou státní investorské organizace 
(Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní 
cesty, Ředitelství vodních cest) a také Hlavní město Praha. 
Pro zbývající prostředky (především pro multimodální 
dopravu a podporu telematiky) není okruh možných 
příjemců předem omezen.  

Jaký je věcný obsah OPD? 
 

OPD je rozčleněn do 7 prioritních os, 
které věcně vymezují podporované 
oblasti. Většina prostředků je z OPD 
směrována na rozvoj silniční a železniční 
dopravní infrastruktury celostátního a 
mezinárodního významu a to především 
na tzv. Trans-evropských dopravních 
sítích (TEN-T). Dále je podpora z OPD 
směřována také na rozvoj vodní dopravy, 
MHD v Praze, multimodální dopravy a 
inteligentních dopravních systémů. 
Jednou z prioritních os je i tzv. Technická 
pomoc, která slouží k podpoře vlastní 
realizace OPD. 

Kdo má OPD na starosti? 
 

Ministerstvo dopravy vykonává pro OPD roli 
tzv. Řídícího orgánu. V rámci Ministerstva 
dopravy byl výkonem činností Řídícího orgánu 
pověřen Odbor fondů EU (Kontakty jsou 
uvedeny níže). Do realizace OPD je v roli tzv. 
Zprostředkujícího subjektu zapojen i Státní 
fond dopravní infrastruktury (SFDI).  

Co je to OPD? 
 

Operační program Doprava (OPD) je finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů EU určených na rozvoj 
dopravní infrastruktury ČR. OPD je pro programové období EU 2007-2013 v rámci celé ČR největším operačním 
programem. Jeho celková alokace je 5,774 miliard EUR, což je cca 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro 
toto období. OPD je financován ze dvou zdrojů, a to z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 Prioritní osy OPD a jejich alokace 
 

Názvy prioritních os OPD Alokace mld. €     

Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T 2,190

Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 1,607

Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 0,393

Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 1,051

Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení 

silniční dopravy v hl. m. Praze 
0,330

Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj 

vnitrozemské vodní dopravy
0,119

Technická pomoc OPD 0,081

Celková alokace OPD 5,774

Fond soudržnosti 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

Investice do vaší budoucnosti 


