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Operační program doprava (1)

• Největší opera ční program v ČR (22 % ze všech 
finančních prostředků pro období 2007-2013)

• Řídící orgán: Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU
• Zprost ředkující subjekt: Státní fond dopravní 

infrastruktury (SFDI)

• Alokace EU: 5 774 081 203 EUR (145 miliard Kč)
– Fond soudržnosti: 4 603 637 553 EUR
– ERDF: 1 170 443 650 EUR

• Úvěr EIB: 34 mld. Kč – (dvě úvěrové smlouvy ze dne 
13.12. 2007 a 18.12. 2008 v celkové výši 24 mld. Kč)



Operační program doprava (2)
• Program schválen vládou ČR dne 15.11.2006

• Program schválen Evropskou komisí dne 10.12. 2007

• OPD vychází zejména z Dopravní politiky ČR na léta 
2005-2013

• Vytyčuje mantinely pro fondy EU v dopravě (FS a ERDF) 
pro roky 2007 – 2013

• OPD je komplementární s dopravními prioritami 
Regionálních operačních programů

• Projekty vymezuje typově, nikoliv fakticky



Celková alokace

6 793 036 7115 774 081 203  100%FS + 
ERDF

Celkem 

96 453 333 81 985 333 1,4%FS7 - Technická pomoc

140 502 026 119 426 722 2,1%ERDF6 - Podpora multimodální nákladní přepravy 
a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

388 325 795 330 076 926 5,7%FS
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a 

systémů řízení silniční dopravy v hl. m. 
Praze

1 236 490 504 1 051 016 928 18,2%ERDF4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

462 996 944 393 547 402 6,8%FS3 - Modernizace železniční sítě mimo síť
TEN-T

1 891 407 695 1 607 696 540  27,8%FS2 - Výstavba a modernizace dálniční a 
silniční sítě TEN-T

2 576 860 414 2 190 331 352  37,9%FS1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě
TEN-T

Celkové zdroje 
[€]

Příspěvek
z fond ů EU

[€]

Podíl na
alokaci

FondČíslo a název prioritní osy 



Hlavní akté ři OPD

• Ministerstvo dopravy – Řídící orgán OPD

• Státní fond dopravní infrastruktury – Zprostředkující subjekt



Hlavní p říjemci podpory OPD
• Ředitelství silnic a dálnic ( ŘSD)

• Správa železni ční dopravní cesty (SŽDC)

• Ředitelství vodních cest ( ŘVC)



OP Doprava – prioritní osy

Podpora modernizace 
říčních plavidel

Prioritní osa 1
Modernizace  

železniční sítě TEN-
T

Prioritní osa 4
Modernizace silnic 
I. třídy mimo TEN-

T  

Modernizace a 
rozvoj dálnic a silnic 

sítě TEN-T

Prioritní osa 2
Výstavba a 

modernizace 
dálniční a silniční

sítě TEN-T

Modernizace a
rozvoj železniční

sítě mimo síť TEN-
T

Rekonstrukce a 
modernizace na 
silnicích I.třídy 
mimo TEN-T 

Modernizace a 
rozvoj železničních 

tratí sítě TEN-T 
včetně železničních  

uzlů

Prioritní osa 3
Modernizace 

železniční sítě mimo 
síť TEN-T

Prioritní osa 6
Podpora 

multimodální
nákladní přepravy a 

rozvoj vnitrozemské
vodní dopravy

Rozvoj sítě metra 
v Praze

Zavádění systémů
řízení a regulace 

silničního provozu v 
Praze

Podpora 
multimodální

nákladní přepravy

Rozvoj 
inteligentních 

dopravních systémů
v silniční dopravě a 
systémů ke zvýšení
bezpečnosti silniční

dopravy

Prioritní osa 7 
Technická pomoc

Prioritní osa 5
Modernizace a 

rozvoj pražského 
metra a systémů
řízení silniční

dopravy v hl. m. 
Praze

Zajištění
interoperability na 

stávajících 
železničních tratích, 

zajištění souladu 
s TSI a rozvoj 
telematických

systémů

Rozvoj a 
modernizace 

vnitrozemských 
vodních cest sítě
TEN-T a mimo 

TEN-T 



Vyhlášené / Ukon čené výzvy
• Ke dni 9. 7. 2007 byly vyhlášeny průběžné výzvy pro předkládání projektových 

žádosti v 6 oblastech podpory:

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

– 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, 
zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

– 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
– 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 
– 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo 

TEN-T
– 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě 

TEN-T a mimo TEN-T
• Ke dni 30. 11. 2007 byla vyhlášena průběžná výzva v oblasti podpory 5.2 –

Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
• Od 1. 04. 2008 do  31.05. 2008 bylo vyhlášeno první kolo výzvy v oblasti podpory 

6.1 – podoblast Podpora revitalizace železničních vleček
• Od 22. 09. 2008 do  20.10. 2008 bylo vyhlášeno první kolo výzvy v oblasti podpory 

6.3 –Podpora modernizace říčních plavidel

• Výzvy pro další 2 oblasti podpory (2.2 a 5.1) se připravují pro vyhlášení 
v průběhu 2009



Způsob rozhodování o projektech

• Velké projekty definice - celkové náklady
- 25 mil. EUR životní prostředí (Prioritní osy 3 a 5)
- 50 mil. EUR ostatní oblasti

• O podpoře velkých projektů nad 25/50 mil. EUR (zhruba
1,3 mld. Kč/650 mil. Kč) rozhoduje Evropská komise –
výběr z tzv. indikativního seznamu investičních projektů, 
například: 
– podpora pražského metra, 
– podpora III. a IV. železničního koridoru 
– podpora silničních projektů na D1, D11 a R 35, pražský okruh

• O podpoře projektů do 25/50 mil. EUR rozhoduje ČR



Aktuální stav v číslech

• Aktuálně vyhlášeno 7 kontinuálních výzev (2 kolové byly již ukončeny)

• Podáno celkem 135 projektových žádostí v objemu 140,8 mld. Kč (5 mld. €)

• Schváleno ŘO celkem 76 projektů v objemu 103 mld. Kč (54 % z celkové alokace 
OPD)

• Předloženo 28 projektových žádostí na Velké projekty – v objemu 118,1 mld. Kč, z 
toho požadavek na příspěvek z EU 72,4 mld. Kč. 

• Na národní úrovni schváleno 21 „velkých“ žádostí v objemu 95,6 mld. Kč. Z toho 
3 předloženy ke schválení EK.

• SFDI uvolnilo na předfinancování v celkové výši 20 mld. Kč

• Na základě souhrnných žádostí předložených Řídícím orgánem OPD na Národní 
fond (MF) refundovány prostředky fondů EU v celkové výši 23 484 784,53 €.



Prezentace schválených projekt ů

• web www.opd.cz sekce Projekty OPD

• aktuálně zveřejněno již 79 projektů schválených Řídícím 

orgánem



Příklady projekt ů (1)
• Projekt: Rekonstrukce železničního mostu Nymburk

• Lokalita: Středočeský kraj

• Cena projektu: 91 966 000 Kč (celková včetně DPH)

• Příspěvek EU: 78 171 100 Kč (ERDF)

• Příjemce: Ředitelství vodních cest ČR

• Stav: dokončen



Příklady projekt ů (2)
• Projekt: Rekonstrukce žst. Kroměříž

• Lokalita: Zlínský kraj

• Cena projektu: 377 223 134 Kč (celková včetně DPH)

• Příspěvek EU: 309 250 331 Kč (FS)

• Příjemce: SŽDC s.o.

• Stav: v realizaci



Příklady projekt ů (3)
• Projekt: Silnice I/49 Zlín - Malenovice, II. etapa

• Lokalita: Zlínský kraj

• Cena projektu: 696 155 404 Kč 

• Příspěvek EU: 313 614 953 Kč

• Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR

• Stav: dokončen



Děkuji za pozornost
Řídící orgán OPD

Ministerstvo dopravy
Odbor fondů EU

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha1

tel. 225 131 552
fax. 225 131 560

e-mail: info@opd.cz
web: www.opd.cz


