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Operační program Doprava 2014–2020 (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období
2014–2020 hlavní finanční a technický nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb
a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice.
Řídicím orgánem OP Doprava (dále jen „ŘO OPD“) je Ministerstvo dopravy, které tuto roli vykonává
prostřednictvím Odboru fondů EU, roli Zprostředkujícího subjektu plní Státní fond dopravní
infrastruktury (SFDI).
OP Doprava představuje z hlediska objemu finančních prostředků v programovém období 2014–2020
jeden z největších operačních programů v České republice – připadá na něj cca 4,559 mld. EUR (asi
123 mld. Kč).
OP Doprava je rozdělen na čtyři prioritní osy – tři věcné a jednu podpůrnou.
Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu zahrnuje investice do
železniční infrastruktury, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních systémů
městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy.
Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení
silničního provozu zahrnuje investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na
transevropské dopravní síti (síti TEN-T), zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) na silnicích a
v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě dobíjecích stanic a infrastruktury pro alternativní
paliva.
Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T je zaměřená na investice do výstavby
a modernizace silnic mimo síť TEN-T.
Prioritní osa 4: Technická pomoc představuje financování podpůrných činností nezbytných pro
zajištění implementace operačního programu.
V roce 2018 bylo vyhlášeno 23 výzev, které směřovaly na podporu modernizace a výstavby překladišť
kombinované dopravy, podporu výstavby a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské
dopravy na drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy), podporu interoperability v železniční
dopravě zaměřenou na úpravy hnacích vozidel vedoucí k umožnění provozu ve střídavém systému
25 kV/50 Hz, modernizaci plavidel a podporu kolejových vozidel pro regionální dopravu, rozvoj
infrastruktury pro alternativní paliva a ITS ve městech. Ke konci roku bylo vyhlášeno celkem 60 platných
výzev v objemu převyšujícím celkovou alokaci OP Doprava.
Ke konci roku 2018 bylo za OP Doprava podáno celkem 366 žádostí o podporu v hodnotě pokrývající
99,8 % celkové alokace. Z toho bylo k 31. 12. 2018 evidováno celkem 138 projektů s vydaným právním
aktem o poskytnutí dotace.
V roce 2018 pokračovala certifikace výdajů, kdy k 31. 12. 2018 byly certifikovány způsobilé výdaje
v celkové výši 36,9 mld. Kč / 1,4 mld. €. Ty pokrývají 26,2 % celkové alokace OPD.

Z Evropské komise bylo v rámci průběžných žádostí o platbu vyžádáno celkem 1,195 mld. €, čímž bylo
splněno pravidlo N+3 nejen pro rok 2018, ale i pro rok 2019.
Ke konci roku 2018 byla ukončena výstavba či zahájen provoz u 70 projektů, z toho ve stavu plně fyzicky
ukončených bylo 53 projektů.
Mezi některé projekty uvedené do provozu v roce 2018 patří:
Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hl. nádraží

Dálnice D3 v úseku 0309/III Borek – Úsilné

Modernizace dálnice D1 úsek 18, EXIT 134
Měřín - EXIT 141 Velké Meziříčí

Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví

Dálnice D3 v úseku 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec

Peronizace žst. Chodov

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Projekty OP Doprava uvedené do provozu v roce 2018 výrazně přispěly ke zlepšení bezpečnosti
v dopravě, snížení přepravní doby, zlepšení stavebně technického stavu dopravní cesty, ke zlepšení
komfortu pro uživatele a zároveň se povedlo snížit hladinu hluku a jeho negativního vlivu na životní
prostředí.
Mediální prezentace OP Doprava v roce 2018:
V průběhu roku 2018 byly informace o OP Doprava prezentovány veřejnosti v rámci mnoha akcí např.
Den Evropy, LadronkaFest, Konference dopravní infrastruktury, Silniční konference, Národní den
železnice nebo na Dni otevřených dveří. Fotografie z některých akcí a další příklady komunikačních
aktivit jsou uvedeny níže. Rovněž byla zveřejněna prezentace OP Doprava například v celostátním
deníku, na kolostojanech v rámci hlavního města Prahy či na nabíjecích stanicích na mobilní telefony
umístěných v nádražních halách v 10 významných českých městech. Vybrané radiové celostátní i
regionální stanice odvysílaly 15sekundový spot, který měl za cíl představit široké veřejnosti OP
Doprava.
Během roku 2018 proběhly také celkem tři regionálně zaměřené informační kampaně, které měly za
cíl seznámit širokou i odbornou veřejnost s projekty realizovanými či plánovanými přímo v daném kraji.
Jako vhodné komunikační nástroje byly zvoleny: inzerce v regionálním deníku, bannery na
zpravodajských serverech v daném regionu, City Light Vitríny a Variapostery ve velkých městech nebo
reklamní rámečky ve vlacích. Zřízeny byly speciální microstránky v rámci webu www.opd.cz, které
obsahovaly jak obecné informace o OP Doprava, tak konkrétní zajímavosti o daném regionu. Na jaře
roku 2018 proběhla informační kampaň v Jihomoravském a Libereckém kraji a na podzim
v Moravskoslezském kraji.
V druhém pololetí roku 2018 ŘO OPD vyhlásil 1. ročník fotografické soutěže na téma Najdi projekt
OPD. V průběhu léta amatérští fotografové z řad široké veřejnosti zachycovali a zasílali v digitální
podobě projekty OP Doprava. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a z nejúspěšnějších fotografií byla na
konci roku uspořádána ve vestibulu pražského hlavního nádraží 14denní výstava. V rámci této výstavy
byly široké veřejnosti přestaveny projekty jako např. DOZ Česká Třebová – Přerov, Prodloužení trasy
metra A Dejvice – Motol, Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hl. n. a řada dalších.

Den Evropy 2018

LadronkaFest 2018

Rumunská delegace v CDP v Praze

Silniční konference 2018 v Ostravě

Návštěva ZŠ v Berouně

Prezentace OPD na stojanech na kola

Kampaň Moravskoslezský kraj (VAR)

Kampaň v Jihomoravském kraji (rámečky ve vlacích)

Kampaň v Libereckém kraji (CLV)

Konference dopravní infrastruktury v Litomyšli

Národní den železnice v Českých Budějovicích

Den otevřených dveří

Fotografická soutěž
DOZ Česká Třebová – Přerov

Prodloužení trasy metra A Motol – Dejvice

Zastřešení haly Praha hl. nádraží

Fotografická výstava Najdi projekt OPD

