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Základní informace
Operační program Doprava (OPD) je fi nanční nástroj 
pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie určených 
na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice. 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 
fi nancován ze dvou evropských zdrojů, a to z Fondu 
soudržnosti (FS) a z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF). Národní spolufi nancování projektů je za-
jišťováno ze zdrojů státního rozpočtu z kapitoly Minister-
stva dopravy.  Ministerstvo dopravy vykonává pro OPD 

roli Řídícího orgánu, který má celkovou odpovědnost 
za rea lizaci programu. V rámci Ministerstva dopravy byl 
výkonem činností Řídícího orgánu pověřen Odbor fondů 
EU. Do realizace OPD je v roli Zprostředkujícího subjektu 
zapojen i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který 
pro většinu projektů zajišťuje faktické uvolňování fi nanč-
ních prostředků.  OPD je věcně zaměřen především 
na naplňování dopravních priorit evropského a nadre-
gionálního významu a zároveň na realizaci priorit a cílů 
daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005–
2013.  Globálním cílem OPD je pak zlepšení dostupnosti 
dopravou. Tento cíl vychází z Národního strategického 
referenčního rámce. Globálního cíle OPD bude dosa-
ženo prostřednictvím specifi ckých cílů, které jsou vyjá-
dřeny prostřednictvím jednotlivých prioritních os OPD.  
Konkrétně je z OPD podporována především výstavba 
a modernizace dopravní infrastruktury ve vlastnictví Čes-
ké republiky. Většina prostředků programu (až 65 %) je 
směřována na podporu infrastruktury na železniční a sil-
niční síti na takzvané Trans-evropské dopravní síti (TEN-T).   
OPD je dále zaměřen i na podporu infrastruktury na sí-
tích mimo TEN-T a také na podporu městské hromadné 
dopravy v Praze, multimodální dopravu, infrastrukturu 
pro vnitrozemskou plavbu, modernizaci plavidel a roz-
voj inteligentních dopravních systémů.  Sektor dopravy 

silnic I. třídy sloužících jako obchvaty měst a obcí, im-
plementace telematických systémů na silnicích I. třídy 
a zabezpečování dostatečné kapacity silniční infrastruk-
tury v příhraničních a citlivých oblastech. Dále je podpo-
rována také realizace technických opatření vedoucích 
k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotli-
vé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvý-
šení bezpečnosti. 
Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktu-
ry (zejména ŘSD ČR).  

Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského 
metra a systému řízení silniční dopravy v hl. m. 
Praze 
Typy podporovaných aktivit: Předmětem podpory 
v této prioritní ose bude především výstavba nových 
úseků pražského metra a dále také podpora systémů 
řízení a regulace městského silničního provozu na hlavní 
uliční síti Prahy. 
Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury 
(Magistrát hl. m. Prahy, případně jím zřízené organizace).  

Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní 
přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 
Typy podporovaných aktivit: Předmětem podpory v této 
prioritní ose může být jednak rozvoj multimodálních pře-
pravních systémů a dále pak i rozvoj a modernizace vni-
trozemských vodních cest. V oblasti multimodální dopra-
vy se může jednat o podporu revitalizace železničních 
vleček nebo dále např. i podporu vzniku mutimodálních 
terminálu a veřejných logistických center. V oblasti vodní 
dopravy je podporováno především dobudování vnitro-
zemských vodních cest splavněním dosud nesplavných 
úseků a dále pak i zlepšování parametrů již využívaných 
vodních cest, a to především v rámci sítě TEN-T. Dále je 
podporována i modernizace říčních plavidel. 
Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktu-
ry multimodální dopravy, vlastníci/správci dotčené infra-

struktury vnitrozemské vodní dopravy (zejména ŘVC ČR), 
provozovatelé/vlastníci říčních plavidel. 

Projekty schválené 
Řídícím orgánem OPD 
Na webu www.OPD.cz je v sekci „Projekty OPD“ k dis-
pozici databáze všech projektů schválených Řídícím or-
gánem k fi nancování z Operačního programu Doprava. 
V databázi bylo k datu 30. 11. 2009 zveřejněno již 106 
schválených projektů (včetně 27 tzv. velkých projektů, 
které musí být po schválení Řídícím orgánem ještě schvá-
leny ze strany Evropské komise). Databáze je průběžně 
doplňována o další schvalované projekty a v průběhu 
vlastní realizace projektů budou údaje doplňovány in-
formacemi o aktuálním stavu. U většiny projektů budou 
zveřejňovány také fotografi e, a to jak z průběhu realiza-
ce, tak i po dokončení. Projekty lze fulltextově prohle-
dávat, fi ltrovat podle různých kriterií a nebo zobrazovat 
jako body na mapě.

Aktuálně vyhlášené 
výzvy
Již od poloviny roku 2007 jsou vyhlášeny průběžné výzvy 
pro předkládání projektových žádosti v celkem 7 oblas-
tech podpory (1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 6.2). Možnými pří-
jemci v těchto výzvách jsou ŘSD, SŽDC, ŘVC a Hlavní měs-
to Praha. Tyto výzvy budou otevřeny až do 30. 6. 2015. 
Dále je nově od 15. 10. 2009 vyhlášena průběžná výzva 
pro oblast podpory 5.1 – Rozvoj sítě metra v Praze, kde 
bude příjemcem Dopravní podnik hl. m. Prahy. 

Od 30. 11. 2009 do 26. 2. 2010 je vyhlášeno druhé kolo 
výzvy pro oblast podpory 6.3 – Podpora modernizace 
říčních plavidel.

Připravované výzvy
•  oblast podpory 1.2 – Zajištění interoperability na že-

lezničních tratích – neinfrastrukturální projekty (před-
pokládané vyhlášení ve 12/2009 nebo 01/2010) 

•  oblast podpory 6.1 – podoblast Podpora revitali-
zace železničních vleček – druhé kolo (2. čtvrtletí 
2010)

6. Podpora multimodální nákladní přepravy 
a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 

•  6.1 – Podpora multimodální nákladní přepravy
•  6.2 – Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních 

cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 
•  6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel  

7. Technická pomoc OPD 

Celková alokace OPD 
podle prioritních os

Přehled  
podporovaných aktivit 
v rámci prioritních 
os OPD a vymezení 
příjemců podpory
Prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T 
Typy podporovaných aktivit: Podpora v této prioritní ose 
je soustředěna především na ty úseky železniční sítě, kte-
ré jsou součástí tzv. prioritních projektů uvedených v roz-
hodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. 
Konkrétně bude podporována např. modernizace tran-

zitních koridorů a rozhodujících železničních uzlů na síti 
TEN-T, zajišťování interoperability implementací TSI a dál-
kového řízení provozu, včetně úprav železničních vozi-
del, realizace technických opatření k minimalizaci vlivů 
již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné 
zdraví apod. 
Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktu-
ry (zejména SŽDC s.o.), v případě zavádění interopera-
bility i vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní 
dopravy.  

Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční 
a silniční sítě TEN-T 
Typy podporovaných aktivit: Předmětem podpory v této 
prioritní ose je výstavba nových úseků dálniční a silniční 
sítě, které nahradí v současnosti již nevyhovující úseky 
silniční sítě TEN-T. Dále je předmětem podpory zlepšo-
vání parametrů na již existujících úsecích dálnic a silnic 
ležících na síti TEN-T. Podpora je soustředěna především 
na ty úseky dálniční a silniční sítě, které jsou součástí tzv. 
prioritních projektů uvedených v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. Konkrétně je pod-
porována např. výstavba dalších úseků sítě TEN-T, mo-
dernizace a zvýšení kapacity již provozovaných úseků 
kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, zavá-
dění inteligentních dopravních systémů na dálniční síti 
a sítích navazujících apod. Dále je podporována také 
realizace technických opatření k minimalizaci vlivů do-
končených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktu-
ry (zejména ŘSD ČR).  

Prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo 
síť TEN-T 
Typy podporovaných aktivit: Předmětem podpory v této 
prioritní ose je především modernizace a rozvoj želez-
ničních tratí celostátní důležitosti ležících mimo síť TEN-T. 
Konkrétně je podporována např. elektrizace železničních 
tratí, modernizace zabezpečovacích zařízení, zvyšování 
traťových rychlostí, zajišťování souladu s technickou spe-
cifi kací pro interoperabilitu (TSI), vybavování prostor pro 
cestující za účelem zvýšení kultury cestování a zajištění 
přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orien-
tace. Dále jsou podporovány také intervence pro snížení 
negativního vlivu železniční dopravy na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury 
(zejména SŽDC s.o.).  

Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo 
TEN-T 
Typy podporovaných aktivit: Předmětem podpory v této 
prioritní ose je především výstavba a modernizace rych-
lostních silnic mimo sítě TEN-T a ostatních silnic I. třídy. 
Konkrétně je podporováno např. odstraňování závad 
na silnicích I. třídy, modernizace silnic I. třídy, budování 

v ČR čerpá prostředky z fondů EU kromě OPD také pro-
střednictvím Regionálních operačních programů, které 
fi nancují především dopravní infrastrukturu v majetku 
krajů a obcí. OPD je se všemi regionálními operačními 
programy komplementární. 

Hlavní příjemci 
podpory
Majoritními příjemci podpory jsou Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD), Správa železniční dopravní cesty (SŽDC s.o.) 
a Ředitelství vodních cest (ŘVC),  pro které je vyčleněno 
91 % celkové alokace OPD a projekty těchto příjemců 
budou fi nancovány prostřednictvím SFDI. Dalším velmi 
významným příjemcem je Hlavní město Praha, které 
bude čerpat prostředky především na výstavbu metra.

Prioritní osy
a oblasti podpory
1. Modernizace  železniční sítě TEN-T 

•  1.1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě 
TEN-T včetně železničních  uzlů

•  1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železnič-
ních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telema-
tických systémů 

2.  Výstavba a modernizace dálniční 
a silniční sítě TEN-T 

•  2.1 – Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
•  2.2 – Rozvoj inteligentních dopravních systémů 

v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti 
silniční dopravy  

3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
•  3.1 – Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť 

TEN-T  

4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 
•  4.1 – Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. tří-

dy mimo TEN-T   

5. Modernizace a rozvoj pražského metra 
a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 

•  5.1 – Rozvoj sítě metra v Praze 
•  5.2 – Zavádění systémů řízení a regulace silničního 

provozu v Praze  

Silnice I/16 hr. okr. JC a MB - obchvat 
Sobotky - Samšina - Ohařice - kř. Lochov

VD Kostomlátky – rekonstrukce zdí plavební komory

Číslo a název 
prioritní osy Fond Podíl na 

alokaci
Příspěvek z EU 

fondů [€]
Celkové 
zdroje [€]

1 - Modernizace 
a rozvoj železniční 
sítě TEN-T

FS 38,0% 2 196 706 382 2 584 360 448

2 - Výstavba a mo-
dernizace dálniční 
a silniční sítě TEN-T

FS 28,0% 1 614 071 569 1 898 907 729

3 - Modernizace 
železniční sítě 
mimo síť TEN-T

FS 6,8% 393 547 402 462 996 943

4 - Modernizace 
silnic I. třídy mimo 
TEN-T

ERDF 18,2% 1 051 016 928 1 236 490 503

5 - Modernizace 
a rozvoj pražského 
metra a systémů 
řízení silniční dopra-
vy v hl. m. Praze

FS 5,7% 330 076 926 388 325 796

6 - Podpora multi-
modální nákladní 
přepravy a rozvoj 
vnitrozemské vodní 
dopravy

ERDF 2,1% 119 426 722 140 502 027

7 - Technická 
pomoc FS 1,2% 69 235 274 81 453 333

Celkem FS+ERDF 100% 5 774 081 203 6 793 036 779
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