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ůbstrakt 
Diplomová práce "Podpora rozvoje železniční infrastruktury v České republice z fond  

EU" se zabývá deskripcí vývoje dopravní politiky v pr b hu evropské integrace 

a možností financování dopravní infrastruktury z prost edk  EU. První kapitola 

pojednává o vývoji Společné dopravní politiky, druhá je zam ena na vývoj české 

dopravní politiky. T etí kapitola rozvíjí implementaci kohezní politiky po národní 

úroveň za vzniku operačních program . Čtvrtá a pátá kapitola jsou zam eny na 

zpracování žádosti o finanční podporu z OPD. Poslední kapitola se zabývá p ínosy 

vybraného projektu. 

ůbstract 
The thesis entitled "Support for development of railway infrastructure in Czech 

Republic from EU funds" describes the trasport policy development during european 

integration and the possibility of funding railway infrastructure from EU funds. The first 

chapter deals with the development of the Common transport policy, the second chapter 

is focused on the development of czech transport policy. The third chapter develops the 

implementation of cohesion policy at the national level incurring into operational 

programmes. The fourth and fifth chapter are focused on the processing of project 

application for financial support from the Operational Programme Transport. The last 

chapter deals with the benefits of the selected project.   
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P EDMLUVů  

P i volb  tématu diplomové práce autorka vycházela ze své praxe s tvorbou a ízením 

žádostí o finanční podporu z Operačního programu Doprava ĚOPDě Ědále jen žádost 

o podporuě, neboť pracuje pro Správu železniční dopravní cesty, s.o., jejíž investiční 

akce jsou kofinancovány z fond  Evropské unie. Projekt, jehož žádost o podporu tvo í 

praktickou část diplomové práce, byl realizován v pr b hu roku 2014 a projektová 

žádost byla vypracována ex-post v roce 2015. Oproti zadání došlo k modifikaci obsahu 

4. kapitoly, jež se zabývá implementací regionální politiky. S ohledem na skutečnost, že 

žádost o podporu spadá do programového období 2007 - 2013, autorka shledala matoucí 

rozvíjet následující programové období, k n muž se zavázala uvedením "Dohody 

o partnerství" do nadpisu 4. kapitoly obsažené v Zadání diplomové práce.  

Cílem diplomové práce je vystihnutí milník  dopravní politiky EU a České republiky 

od založení Evropského hospodá ského společenství až po současnost, a strategických 

dokument  vzniknuvších v pr b hu existence t chto politik. Zároveň bude p edstavena 

Politika soudržnosti a její implementace až po zpracování konkrétní žádost o podporu. 

Teoretické poznatky boudou využity p i zpracování žádosti o podporu na projekt 

železniční infrastruktury. Primární p ínos této práce spočívá v postihnutí procesu ízení 

žádosti o podporu a zároveň p edstavení jedné ze zpracovaných žádostí z oblasti, v níž 

nejsou žádosti o podporu voln  p ístupné.   

Mezi hlavní podklady pro vytvo ení této diplomové práce pat í odborná literatura, 

strategické dokumenty týkající se dopravní politiky EU a ČR, právní p edpisy vztahující 

se k dopravnímu sektoru. Ke zpracování žádosti o podporu byly využity metodické 

dokumenty ídícího orgánu OPD, interní p edpisy a projekt stavby zahrnující souhrnný 

rozpočet p edm tné akce. Diplomová práce je vypracována v rozsahu cca Ř0 stran, 

informační zdroje byly citovány dle normy ISO 6ř0.  

Diplomová práce je rozd lena na dv  části, část teoretická objasní historický vývoj 

Společné dopravní politiky a p edstaví st žejní dokumenty v pr b hu 50-ti let evropské 

integrace. Zabývá se vývojem dopravní politiky v České republice a její návaznosti na 

politiky EU. V následující kapitole budou uvedeny podrobn jší informace týkající se 

implementace Kohezní politiky, jejíž součástí je i Operační program Doprava. Praktická 



   

část diplomové práce se sestává z analýzy postupu ízení projekt  OPD 1 a zpracování 

žádosti o podporu pro akci "Z ízení železničních zastávek na trati Praha - Hostivice - 

Rudná u Prahy". Vzhledem k tomu, že je tento projekt za azen mezi p edkládané 

projekty v rámci OPD 1, bude se tato práce soust edit p edevším na Operační program 

Doprava 1 s napojením na programové období 2007-2013. I p es fakt, že je tento text 

redigován již dva roky od ukončení programového období 2007-2013, žádost o podporu 

je zpracována pro OPD 1, neboť pravidlo N+2 aplikované pro rok 20131 umožňuje 

p edkládat žádosti o podporu z evropských fond  z programového období 2007-2013 do 

konce roku 2015. Operační program Doprava 2 byl schválen Evropskou komisí 

11.5.20152 a výzvy v rámci prioritních os 1 - 4 byly vyhlášeny od 30.11.20153.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
1 Pravidlo N+2/N+3 znamená, že finanční prost edky vyčlen né pro daný rok musí být vyčerpány do 
dvou, pop . t í let. Nevyčerpané prost edky budou nebudou již proplaceny.  
2 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. EK schválila Operační program Doprava, ČR m že čerpat až 125 
miliard korun. In: Operační program Doprava [online]. 12.5.2015 [cit. 2Ř.10.2015]. Dostupné z:  
http://www.opd.cz/clanek/EK-schvalila-Operacni-program-Doprava-CR-muze-cerpat-az-125-miliard-
korun. 
3 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. Operační program Doprava - ůktuáln  vyhlášené výzvy. In: 
Operační program Doprava [online].  [cit. 2Ř.10.2015]. Dostupné z: http://web.opd.cz/vyzvy/. 
Podpora železniční infrastruktury je za azena do prioritní osy 1 a 3.  
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1. Úvod 

Doprava p edstavuje významný faktor ekonomického rozvoje zem , neboť 

provozuschopný dopravní systém4 vytvá í podmínky pro rozvoj obchodu, 

zam stnanosti, de facto na dopravním systému je závislé fungování obchodu každé 

zem . Z tohoto d vodu nabývá dopravní systém strategických rozm r . Doprava 

umožňuje úsp šn  p eklenout vzdálenosti, jak mezi jednotlivými členskými zem mi 

Evropské unie, tak i na národních úrovních. Zvyšuje mobilitu osob p i doprav  do 

zam stnání, do vzd lávacích institucí a dalších objekt  občanské vybavenosti, které se 

nenacházejí v míst  bydlišt  p epravovaných osob. Dopravní systém zajišťuje pohyb 

zboží, které je ve v tšin  p ípad  vyráb no na míst  odlišném od místa geneze 

pot ebných surovin, tento princip je aplikovatelný i na spot ebu ve spojitosti s místem 

produkce. Z t chto d vod  je kvalitní dopravní infrastruktu e5 p isuzována významná 

role i v rámci evropské integrace  a zejména proto, že jedním z jejích hlavních cíl  je 

vytvo ení společného vnit ního trhu zajišťujícího 4 základní svobody sestávajících se 

z volného pohybu zboží ĚHLůVů I Smlouvy o založení Evropského hospodá ského 

společenství, čl. ř-37ě svobodného pohybu osob, služeb a kapitálu ĚHLůVů III 

VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB ů KůPITÁLU Smlouvy o založení EHS, čl. 4Ř-

73ě.6 S p ihlédnutím na skutečnost, že se Evropská unie podílí z 23 % na tvorb  

sv tového HDP7, je d ležitým p edpokladem úsp šn  fungujícího vnit ního trhu 

vytvo ení efektivního dopravního systému na území celé Evropské unie, Společná 

                                                            
4 Dopravní systém je tvo en dopravní sítí a dopravními prost edky na určitém území. Součástí dopravního 
systému je p emisťování, tj. p eprava osob a zboží.  
Viz BRINKE, Josef, 1řř2.  Úvod do geografie dopravy: Socioekonomická geografie I. 2. vydání. Praha: 
Karolinum. 107 s. 3Ř2-133-ř2, s. 26. 
5Dopravní infrastruktura je tvo ena dopravní sítí sestávající z dopravních cest a uzl . Rozlišujeme 
infrastrukturu dle povahy komunikační sít  na silniční a železniční infrastrukturu, infrastrukturu námo ní, 
vnitrozemské vodní, potrubní a letecké dopravy.  
Viz BRINKE, Josef, 1řř2.  Úvod do geografie dopravy: Socioekonomická geografie I. 2. vydání. Praha: 
Karolinum. 107 s. 3Ř2-133-ř2, s. 11-12. 
Pro pot eby diplomové práce bude chápána dopravní infrastruktura pouze jako soubor dopravních cest 
bez dopravních prost edk .  
6 Roku 200Ř Evropská rada navrhla rozší ení svobod pohybu o volný pohyb znalostí. Tímto krokem 
Evropská rada reaguje na nezbytnost vybudování znalostní společnosti.  
Viz  URBůN Lud k, 200Ř. Pátá svoboda vnit ního trhu: volný pohyb poznatk . In: EUROSKOP [online]. 
[cit. 2ř.10.2015]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/Ř73Ř/sekce/5-svoboda---volny-pohyb-poznatku/ 
7 Data pro výpočet p evzata z aktuálních hodnot HDP zpracovaných Sv tovou bankou. 
THE WORLD BůNK. GDP at market prices. In: WORLDBANK [online]. [cit. 2ř.10.2015]. Dostupné z:  
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_val
ue+wbapi_data_value-last&sort=asc. 
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dopravní politikaŘ je proto akcentována v rámci evropské integrace. Vnit ní trh a jím 

zaručené svobody pohybu implikují pot ebu dob e fungujícího dopravního systému, 

z tohoto d vodu zaujala dopravní politika významné místo v ímských smlouvách 

z roku 1ř57 zakládajících Evropské hospodá ské společenství a Evropské společenství 

pro atomovou energii. Tímto již od 2. poloviny 2. století zaujímá společná dopravní 

politika jedno z p edních míst v rámci evropské integrace. Existují další d vody, pro 

n ž je na dopravu a dopravní infrastrukturu soust ed na pozornost. Dopravní odv tví 

p ispívá k tvorb  hrubého domácího produktu členských zemí v pr m ru ve výši 4,ř %ř 

a zam stnává 4,5 %10 ekonomicky aktivního obyvatelstva. Dané odv tví vyžaduje 

vysoký podíl ve ejných financí, absorbuje celkem 40 % financí Evropské unie, v České 

republice je alokováno nejvíce finančních prost edk  Operačnímu programu doprava ze 

všech tematických operačních program 11 ve výši tém  6 mld. euro12. Kvalita 

dopravního systému ovlivňuje nejen hospodá ský r st, ale má dopad i na regionální 

rozvoj, bezpečnost, životní prost edí, pot ebu energií a utvá ení krajiny.  

2. Strategie Evropa 2020, Bílá kniha, Zelená kniha  
a související legislativa Evropské unie  

Tato kapitola se sestává z  exkurzu do historie formování Společné dopravní politiky 

ĚSDPě spadající do doby založení Evropského hospodá ského společenství ĚEHSě, 

neboť pochopení současné situace Společné dopravní politiky vyžaduje p ehled jejího 

vývoje. Milníky SDP budou uvád ny chronologicky pro snazší orientaci. V této kapitole 

budou p edstaveny strategické dokumenty vznikající od založení EHS. Kapitola se 

rovn ž zam í na strategické dokumenty týkající se pouze železniční dopravy.  

                                                            
Ř Dopravní politika p edstavuje činnost určující cíle rozvoje dopravy a zároveň stanovuje prost edky, díky 
nimž t chto cíl  dosahuje. Viz PELTRÁM, ůntonín et al. Dopravní politika.  B lá pod Bezd zem: 
Nakladatelství Máchova kraje, 2003. ISBN: Ř0-ř01730-6-3. s. 6.  
řEVROPSKÁ KOMISE. Statistical pocketbook 2015 - EU transport in figures. In: European Commission 
[online]. 2015 [cit. 2Ř.10.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/ 
doc/2015/pocketbook2015.pdf. s. 1ř. 
10 EVROPSKÁ KOMISE. Politiky Evropské Unie – Doprava. In: Europa. [online]. 2014 [cit. 
2ř.10.2015]. Dostupné z: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/transport_cs.pdf. s. 3. 
11 Tematický operační program je zam en pouze na jednu oblast, nap . školství, životní prost edí 
12 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tematické operační programy. In: Evropské strukturální 
a investiční fondy [online]. [cit. 30.10.2015]. Dostupné z:, http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy. 
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2.1 Historie Evropské dopravní politiky 

2.1.1 50. léta - Založení Evropského hospodá ského společenství  

(EHS) 

Otázka dopravy byla uznána jako nezbytná pro fungování společného trhu na počátku 

snah o evropskou integraci, díky čemuž byla zahrnuta již v Pa ížské smlouv  Ě1Ř. dubna 

1ř51ě zakládající Evropské společenství uhlí a oceli13. Základním cílem článku 70 bylo 

odstran ní diskriminace zahraničních operátor  dovážejících suroviny, členské státy 

m ly proto za povinnost hlásit Vysokému ú adu14„sazby, ceny a tarifní p edpisy“ jak 

pro vnitrostátní p epravu uhlí a oceli, ale tak i pro p epravu mezi členy Společenství.15 

ůčkoliv doprava byla zahrnuta jedním článkem v Pa ížské smlouv , p ínos 

p edstavovala ímská smlouva16, zakládající smlouva Evropského hospodá ského 

společenství, která položila základy SDP. Dopravní politika byla za azena mezi sdílené 

politiky Evropského hospodá ského společenství s p edpokladem, že jednotný vnit ní 

trh, jehož vybudování si EHS kladlo za cíl, m že fungovat jen pod podmínkou kvalitní 

dopravní infrastruktury. Zavedení společné dopravní politiky je uvedeno již v 1. části 

ímské smlouvy17, v níž jsou zachyceny všechny činnosti, jimž se Společenství 

zavazuje v novat. Zásady a obsah společné dopravní politiky jsou vymezeny 

v samostatné hlav  IV1Ř, z níž pro společnou dopravní politiku vyplývá následující:  

aě odstran ní diskriminace dopravc  dle státní p íslušnosti  

bě sjednocení pravidel mezinárodní dopravy a  na území EHS  

cě vytvo ení rovných sout žních podmínek  

                                                            
13 Kapitola IX P eprava a doprava. Článek 70 zakazuje jakoukoliv tarifní diskriminaci a diskriminaci 
dopravních podmínek p i p eprav  uhlí a oceli mezi zem mi Společenství.  
Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli. In: Euroskop [online]. [cit. 2ř.10.2015]. 
Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/753-smlouva_o_esuo.pdf. 
14 ídícím orgánem Evropského společenství uhlí a oceli do roku. V roce1řŘ6, kdy vstoupil v platnost 
Jednotný evropský akt, jímž byly sloučeny orgány ESUů, EHS a ESůE, se Vysoký ú ad integroval do 
Komise Evropských společenství.  
15 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli. In: Euroskop [online]. [cit. 2ř.10.2015]. 
Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/753-smlouva_o_esuo.pdf. Čl. 70. 
16 Smlouva o založení Evropského společenství byla vytvo ena na konferenci člen  ESUů 
a EUROůTOMU v Benátkách Ě1ř56ě a schválena 25. b ezna 1ř57 v ím .  
17 Smlouva o založení Evropského společenství ĚESě. In: Euroskop [online]. [cit. 2ř.10.2015]. Dostupné 
z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/754-smlouva_o_es.pdf.Část 1 – Zásady, čl. 3. 
1ŘSmlouva o založení Evropského společenství ĚESě. In: Euroskop [online]. [cit. 2ř.10.2015]. Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/754-smlouva_o_es.pdf.Hlava IV – Doprava, články 74 – Ř4. 
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dě možnost poskytovat dopravní služby rezidentem jiné zem  na území jiného 

členského státu, tzv. kabotáž  

eě vytvo ení procedury rozhodování - Rada schvaluje pravidla a podmínky SDP na 

základ  návrh  Komise  

fě týká se zejména silniční, železniční a íční dopravy, ustanovení týkající se 

letecké a námo ní dopravy jsou odvislá od rozhodnutí Rady  

Na základ  bodu fě je zajímavé se zamyslet se nad zvolenými zp soby dopravy v rámci 

Smlouvy o založení EHS. Námo ní doprava v m ítku území šesti zakládajících člen  

nesehrála tak významnou roli jako ostatní dopravní módy, doprava letecká teprve čekala 

na sv j nejv tší r st, z t chto d vod  je její ízení ponecháno na budoucích 

rozhodnutích Rady. 

2.1.2  Krize Společenství, ropné krize  

Komise ve snaze vyvolat diskuzi mezi institucemi Společenství vydala v roce 1ř61  

Schausovo1ř memorandum20, v n mž p edložila Rad  seznam cíl , o nichž je vhodné 

v budoucnu jednat, a pro n ž by m l být definován společný postup. Diskutované body 

jsou velmi shodné s body vytyčenými v zakládající smlouv  - jedná se p edevším 

o podporu vzniku volného trhu, zajišt ní svobodného pohybu dopravních operátor  na 

území Společenství a aktivní organizaci společné dopravy. O rok pozd ji vzešel z dílny 

Komise "ůkční program" p edkládající konkrétní plán pro sm ování silniční, 

železniční a vnitrozemské vodní dopravy. ůni "ůkční program" nebyl členy Rady 

schválen, neboť jednotlivé členské státy v novaly maximální pozornost národním 

dopravním systém m Ěabsorbovaly značnou část jejich národních rozpočt ě. Je t eba 

poznamenat, že prosazování společné dopravní politiky bylo motivováno 

i geografickým umíst ním členské zem  na území Společenství. Zem  ležící na periferii 

EHS, nap . Nizozemsko, siln  prosazovaly liberalizaci vnit ního trhu, jež by usnadnila 

pohyb jejich národních dopravc  po celém území Společenství. Naopak Francie 

a N mecko se obávali konkurenčního prost edí ohrožujícího národní operátory.  

                                                            
1ř Lambert Schaus zastával pozici komisa e pro dopravu. 
20 Kompletní text memoranda dostupný na ůrchive of european intergration: http://aei.pitt.edu/ 
370ř5/1/ů30Ř1.pdf. s. Ř0-Ř5.  
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ůni 2. polovina  60. let  nep inesla do vývoje SDP žádnou zm nu, EHS se nacházelo 

v krizi vyvolané politikou prázdné židle21. Jednání Rady byla totiž nejčast ji 

orientována na společnou zem d lskou politiku, na níž, oproti současnosti, se náklady 

pohybovaly v neúnosné výši ř6 % celkových výdaj  rozpočtu Společenství22. Krize 

v 60. letech a neochota členských stát  p enechat otázku národní dopravní politiky na 

komunitární úrovni započala krizi ješt  neukotvené dopravní politiky. 

Stagnaci dopravní politiky nezmírnilo ani první rozší ení Společenství o nové členy - 

Dánsko, Irsko, Spojené království - v roce 1ř73. Tyto zem  prot žovaly liberáln jší 

postoj k otev enému trhu než zakládající členové Společenství, na jejichž území 

operovali soukromí dopravci pouze v minimálním m ítku. Stephen Dearden spat uje 

v rozší ení EHS o členy podporující rozvoj volného trhu prohloubení paralýzy SDP23. 

70. léta byla značn  poznamenána ropnými šoky v letech 1ř73 a 1ř7ř, kdy skokov  

stoupla cena ropy. Jednou z konsekvencí bylo zd razn ní závislosti odv tví dopravy na 

fosilních palivech ovlivňující energetickou bezpečnost nejen EHS, ale celého sv ta. 

Ropné krize posunuly hranice úvah o vlivech dopravní politiky nejen v rovin  

energetiky, ale také životního prost edí ovlivn ného rozvojem dopravy závislé na 

fosilních palivech.  

2.1.3 Bílá kniha, Jednotný evropský akt - Ř0. Léta 

Pasivita v prosazování společné dopravní politiky po dobu tém  t í dekád vyústila 

v žalobu podanou Evropským parlamentem na nečinnost Rady k Evropskému soudnímu 

dvoru v roce 1řŘ2. Žaloba byla podána z d vodu porušení článku 175 ímské smlouvy, 

tj. z d vodu nekonání  Rady ve v ci tvorby legislativy, z níž by se rozvíjela společná 

                                                            
21 Politika prázdné židle p edstavovala první krizi EHS. V roce 1ř65 se, na základ  požadavku Charlese 
de Gaula, Francie p estala účastnit jednání Rady na protest proti plánovaným reformám zem d lské 
politiky, a p echodu jednomyslného hlasování v Rad  k v tšinovému v určitých oblastech. Francie 
absentovala na jednáních po dobu 7 m síc , díky čemuž se jednání Rady omezila na jednání o bazálním 
fungování Společenství. Krize byla ukončena v roce 1ř66 Lucemburským kompromisem Ěv moment  
hlasování o d ležitých otázkách členských stát  nem že být p ehlasován jeden v tšinou, ale Společenství 
je nuceno jednat do momentu dosažení konsenzuě.   
Viz SůM-SůNG, Jo. European myths: Resolving the crises in the European community/European union. 
1. vyd. Plymouth:University Press of ůmerica, 2007. ISBN: ř7Ř-0-761Ř-3756-5. s. 66.  
22 BůRÁKOVÁ, Blanka. Financování společné zemědělské politiky Evropské unie se zamě ením na 
Českou republiku. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN ř7Ř-Ř0-7372-657-7. 
23 MCDONůLD, Frank, DEůRDEN, Stephen. European Economic Integration. 4. vyd. Harlow: Pearson 
Education Limited, 2005. ISBN: ř7Ř-0-273-67ř0Ř-0. s. 270. 
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dopravní politika. Soudní dv r24 potvrdil stížnost Evropského parlamentu za nepln ní 

povinností uložených Rad  ímskou smlouvou, což mimo jiné zap íčinilo zpomalení 

vytvo ení volného trhu. Dle Franklina Dehousse verdikt Soudního dvora ve v ci 

porušení ímských smluv inicioval počátek implementace SDP.  

Polovina Ř0. let se stala významným milníkem v dotvo ení vnit ního trhu. Komise pod 

vedením Jacqua Delorse vydala v roce 1řŘ5 Bílou knihu25 "Dokončení vnit ního 

trhu"26. Bílá kniha vyjmenovává body zabraňující dokončení vnit ního trhu a doprav  

p isuzuje významný vliv na ekonomiku členských zemí a celého Společenství. V tomto 

sektoru se jedná nap . o povolení kabotáže Ěviz bod 2.1.1.dě, či zrušení kontrol 

p epravovaného zboží na vnit ních hranicích. P ekážky vnit ního trhu m ly být 

odstran ny do 7 let tak, aby mohl fungovat k začátku roku 1řř3. Oproti ímským 

smlouvám byly v Bílé knize uvedeny požadavky na liberalizaci námo ní27 a letecké 

dopravy. Výstavbu, či p ípravu dopravní infrastruktury však nepovažuje za významné 

pro fungování vnit ního trhu2Ř.  

Problematiku dokončení vnit ního trhu uvedenou v Bílé knize začal m nit Jednotný 

evropský akt2ř platný od roku 1řŘ7 tím, že se stal první revizí smlouvy o EHS. Do SDP 

byla integrována letecká Ě1řŘ7ě a námo ní Ě1řŘ6ě doprava, pro n ž stejn  jako pro 

silniční nákladní dopravu byla zavád na kabotáž, m ly být odstran ny kontroly zboží na 

hranicích a také kvóty pro p epravce. První povolení kabotáže bylo vydáno v roce 1řř0, 

z d vodu rozdílných daňových p edpis  v členských zemích nemohla být zavedena plná 

kabotáž až do roku 1řř3. Počet povolení se každým rokem zvyšoval o 30 % až do roku 

1řřŘ, od n jž mohou dopravci poskytovat své služby na území jiného členského státu 

                                                            
24SOUDNÍ DV R. Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22.5.1985, Evropský parlament vs. Rada. In: 
EUR-Lex [online]. [cit. 30.10.2015]. Dostupné z:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ 
HTML/?uri=CELEX:61řŘ3CJ0013&qid=1451ř45277513&from=CS. 
25 Bílá kniha je dokument obsahující návrhy opat ení Společenství v určitých oblastech, je-li p ijata 
Radou, m že sloužit jako základní materiál pro vytvo ení akčního programu dané oblasti. Bílá kniha plní 
roli doporučujícího dokumentu. Jejímu vydání p edchází zelená kniha sloužící jako podklad ke konzultaci 
nad danou problematikou mezi dotčenými stranami.  
26 Bílá kniha byla vydaná 14.6.1řŘ5. Intern  byla nazývána Cockfieldovou Bílou knihou, neboť baron 
ůrtur Francis Cockfield se na její tvorb  podílel jako komisa  pro vnit ní trh a služby.  
27 Nov  p ijatý člen do EHS z roku 1řŘ1 ecko p epravuje v tšinu zboží námo ními cestami.  To samé 
platilo i u dvou zemích na Pyrenejském  poloostrov , jejichž p ijetí bylo naplánováno na rok 1řŘ6.   
2Ř EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Dokončení vnit ního trhu". In: Europa. [online]. [cit. 30.10.2015]. 
Dostupné z: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1řŘ5_0310_f_fr.pdf. s. 2ř. 
2ř Jednotný evropský akt ĚJEůě krom  výše uvedených zm n rozší il oblasti, v nichž Rada hlasovala 
kvalifikovanou v tšinou oproti jednotnému hlasování.  
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bez omezení. Tato opat ení podpo ila dotvo ení vnit ního trhu, jež bylo hlavním cílem 

evropské integrace30.  

Prost ednictvím JEů byl do evropské legislativy zahrnut "Polluter pays principle"31, 

který byl navržen OECD již v roce 1ř72. PPP je založen na zpoplatn ní dopravní 

infrastruktury úm rném znečišt ní užitým dopravním módem, tzn. čím vyšší externí 

náklady Ěhluk, znečišt ní ovzduší, kongesce, zran ní či smrt, bezpečnostní opat eníě 

generuje druh dopravy, tím vyšší poplatky bude nucen uhradit. Tento princip 

p edstavuje jeden ze zp sob  snižování znečišt ní dopravou, ale také k vyvážení 

postavení jednotlivých druh  dopravy.  

2.1.4  Smlouva o Evropském společenství, Bílá kniha "Budoucí rozvoj 

společné dopravní politiky" 

ůčkoliv byly úsp šn  položeny základy vnit ního trhu závisejícího z v tší části na 

doprav , k dopravní politice jako takové do konce Ř0. let nebylo podniknuto p íliš 

krok . Zlom znamenala Maastrichtská smlouva32, v níž se Evropská unie zavázala 

provád t společnou dopravní politiku. Ve zn ní Smlouvy byl pozm n n článek 75 tak, 

aby koreloval s nov  upraveným procesem schvalování. Nejenže upevnila 

institucionální postavení SDP, ale jejím d sledkem bylo zajišt ní finančních prost edk  

alokovaných SDP. Smlouva p ichází s projektem transevropských sítí33 sloužících 

k vytvo ení sít  propojující všechny zem  Unie, tj. jak členy na periferii Unie, tak zem  

v jejím st edu. Unie umožnila spolufinancování "projektů společného zájmu" 34 

                                                            
30 Evropská spolupráce byla prohloubena vytvo ením Schengenského prostoru  ĚSchengenská dohoda 
začala platit roku 1řř5ě, jenž tvo í území, na n mž je zajišt n volný pohyb osob. Jednalo se o prostor, na 
n mž se shodly n které členské státy a postupn  se rozši oval. Zahrnuje i nečlenské státy EU, nap . 
Island, Norsko, Švýcarsko. Součástí právního rámce se stal až po p ipojení k ůmsterodamské smlouv . 
Text dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3ůl33020. 
31 Polluter Pays Principle - Princip znečišťovatel platí. Viz  EVROPSKÁ KOMISE. Workshop on EU 
legilation "Principles of EU environmental law". In: Europa. [online]. 2012 [cit. 30.10.2015]. Dostupné 
z:http://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/principles/2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.p
df. 
32 Maastrichtskou smlouvou vznikla Evropská unie a nahrazuje EHS. Podepsána 7.2.1řř2, vstoupila 
v platnost k 1.11.1řř3.     
33Projekt transevropských sítí byl začlen n do primárního práva Maastrichtskou smlouvou, je zde 
vymezen jako jedna z činností Společenství již v hlav  II, čl. 3.  Transevropské sít  se týkají nejen 
dopravní infrastruktury ĚTEN-Tě, ale i telekomunikační ĚeTENě a energetické ĚTEN-Eě. 
34 EVROPSKÁ RůDů. Maastrichtská smlouva. In: Euroskop. [online]. [cit. 1.11.2015]. Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/75Ř-smlouva_o_eu_puvodni_verze.pdf. Hlava XII Transevropské sít , 
Čl. 12ř c. 
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dopravní infrastruktury vybraných zemí35 z prost edk  Fondu soudržnosti založeného 

k roku 1řř3. Krom  toho Maastrichtská smlouva zahrnula do dopravní politiky d raz na 

bezpečnost dopravy36 Ěčl. 75ě. 

Bílá kniha "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky"  

Na konci roku 1řř2 vnesla Evropská komise impuls do existence SDP vydáním Bílé 

knihy "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky". Tento komplexní dokument reaguje 

na vývoj dopravy v posledních 20 letech, b hem nichž prudce vzrostlo využití nákladní 

dopravy v pr m ru o 2,3 % a osobní dopravy o 3,1 %37. Na tomto nár stu se podílela 

nejvíce silniční a letecká doprava, u železniční dopravy je však možné pozorovat 

významný pokles o 12,4 % v nákladní doprav  a 3,4 % v doprav  osobní3Ř. Tak 

markantní nár st dopravy byl zap íčin n n kolika faktory3ř:  

 zm na pr myslové výroby vedla k p emíst ní pr myslu z intravilánu do nov  

industrializovaných míst mimo m sta  

 p eorientování výroby do zásoby ve výrobu založenou na p epravních 

proudech40 

 vyšší mobilita zam stnanc  ve službách na krátké, st ední i velké vzdálenosti 

 zvyšující se životní úroveň umožňuje více občan m vlastnictví osobního 

automobilu a jeho využití ve volném čase  

V pr b hu ř0. let se začaly projevovat nedostatečné investice do dopravní 

infrastruktury, jejíž kapacita nekorespondovala se zvýšenými požadavky na p epravu. 

Silniční doprava, jejíž požadavky na novou infrastrukturu se zvyšovaly nejvíce, m la 

                                                            
35 Fond soudržnosti je určen pro zem  s HND nižším než je ř0 % pr m ru EU, slouží k p íprav  t chto 
zemí ke vstupu do hospodá ské a m nové unie. V dob  vzniku se jednalo nap . o ecko, Portugalsko.  
36 Každoročn  zap íčiní jen automobilové nehody 50 000 úmrtí v Evropském společenství. Data čerpána 
z Bílé knihy z roku 1řř2 Ěačkoliv v textu nebyla Bílá kniha "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky" 
autorka nepovažuje za nevhodné čerpat data z tohoto dokumentu, neboť jsou vzájemn  logicky 
propojenyě. Viz EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky". In: 
ůrchive of european integration. [online]. [cit. 2.11.2015]. Dostupné z:http://aei.pitt.edu/1116/ 
1/future_transport_policy_wp_COM_ř2_4ř4.pdf. Čl. 1ŘŘ. 
37 EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky. In: ůrchive of 
european integration. [online]. [cit. 2.11.2015]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/1116/1/future 
_transport_policy_wp_COM_ř2_4ř4.pdf. s. 6.  
3Ř ibidem, čl. 13.  
3ř ibidem, čl. 11 i-iv. 
EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Dokončení vnit ního trhu". In: Europa. [online]. [cit. 3.11.2015]. 
Dostupné z: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1řŘ5_0310_f_fr.pdf. s. 2ř. 
40 Zm na ekonomiky "stock economy" na flow economy kladla nové nároky na logistické systémy,  došlo 
ke zmenšení skladových zásob a tím i sklad , narostl však počet a frekvence dodávek zboží. S tímto 
vzrostly požadavky na efektivní dopravní systémy.  
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vliv na vznik kongescí41, které nejen komplikovaly plynulost dopravy, ale m ly za 

následek mnohé dopravní nehody na komunikacích. Silniční doprava spolu s leteckou 

dopravou rovn ž negativn  ovlivňovaly životní prost edí. Tyto dopravní módy mají, 

podle analýzy uvedené v Bílé knize, za následek zvýšení znečišt ní ovzduší oxidem 

uhličitým o 76 % za sledované roky 1ř71 - 1řŘř42.  

I p es skutečnost, že Bílá kniha byla redigována zejména za účelem podpo it efektivitu 

dopravních systém  vedoucích k dotvo ení vnit ního trhu, poukazovala na negativní 

ovlivn ní životního prost edí,  vyjád ila snahu trvale udržitelnou mobilitu43 a sestavila 

program, jemuž by m la být v následujících letech v nována pozornost:  

 podpora fungování vnit ního trhu umožňujícího volný pohyb osob a zboží 

 podpora integrovaných dopravních systém  ĚIDSě44 využívajících moderní 

technologie  

 propojením periferních oblastí s centrálními oblastmi Společenství vedoucí 

k posílení ekonomické a sociální soudržnosti 

 podpora dopravních mód  ohleduplných k životnímu prost edí a zejména 

snížení emisí CO2 

 kroky ke zvýšení bezpečnosti dopravy 

 ustanovení v sociální oblasti  

 rozvoj vztah  s t etími zem mi, mezi nimiž a Společenstvím dochází k p eprav  

osob a zboží    

Bílá kniha se neomezovala pouze na liberalizaci vnit ního trhu, ale orientovala se na 

rozvoj dopravy v širším kontextu. Propagovala rozší ení možností cestování po celém 

území Společenství, rozvoj dopravních služeb, akcentovala sociální a environmentální 

aspekty dopravy, které do vzniku tohoto dokumentu byly upozaďovány. Nyní, po 20 

                                                            
41 Odhad škod zp sobených kongescemi v ř0. letech činil kolem 0,5 % HPD ES, dle Bílé knihy z roku 
2001 tato hodnota činí již 1 % HDP.  
Viz HÁJEK, Martin. 20.5.200ř. Shrnutí problematiky rozvoje systému zpoplatn ní osobních vozidel 
v ČR. In: Centrum dopravního výzkumu. [online]. [cit. 2.11.2015]. Dostupné z: http://www.cdv.cz/ 
shrnuti-problematiky-rozvoje-systemu-zpoplatneni-osobnich-vozidel-v-cr/.  
42 EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky. In: Archive of 
european integration. [online]. [cit. 2.11.2015]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/1116/1/future 
_transport_policy_wp_COM_ř2_4ř4.pdf. S. 10. 
43 ibidem s. 14.  
44 Integrované dopravní systémy propojují všechny druhy m stské a regionální dopravy do jednoho celku 
za vzniku jedné sít , v níž je platný stejný jízdní ád a tarif. IDS umožňují vyšší dostupnost m sta 
okolním region m a díky koordinaci v rámci jedné síti nedochází ke zpožd ní spoj .  
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letech od vzniku této knihy je t eba konstatovat, že mnohé priority se poda ilo 

zrealizovat.  

Akční program společné dopravní politiky 1995-2000 

Komise v roce 1řř5 schválila dokument vycházející z Bílé knihy "Budoucí rozvoj 

společné dopravní politiky" a Maastrichtské smlouvy, s primárním zam ením na trvale 

udržitelnou mobilitu v Evrop . Materiál nazývající se "ůkční program společné 

dopravní politiky 1řř5-2000" se nesnaží iniciovat pouze dotvo ení jednotného trhu, ale 

i zvýšení kvality dopravních systém  využívajících pokročilé technologie. Nové 

technologie se mají podílet nejen na snižování pot eby fosilních paliv v doprav  

a snižování zát že dopravy - zejména silniční, viz níže p ipojená tabulka - na životní 

prost edí, ale také na technologickém propojení dopravní sít  EU. ů to zejména 

z d vodu vytvá ení transevropských sítí, které nemohou fungovat bez kompatibilních 

technologií, nap . zabezpečovací systémy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

S ohledem na externí náklady, které generuje p evážn  silniční doprava, zejména 

náklady za negativní vliv na životní prost edí, za rozvoj a údržbu infrastruktury, náklady 

z d vodu kongescí a dopravních nehod, se Komise snažila ocenit externí náklady za 

dopravu v  Zelené knize "Za spravedliv jší a efektivn jší ceny v doprav " vydané v roce 

1řř5. Jedním z témat Zelené knihy byla analýza p íčiny p edního postavení silniční 

Tabulka 1: Produkce CO2 dle druhu dopravy  

Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha  "Budoucí rozvoj společné dopravní politiky". In: Archive of 
european integration [online]. 2.12.1řř5  [cit. 2.11.2015]. Dostupné z: 

http://aei.pitt.edu/1116/1/future_transport_policy_wp_COM_ř2_4ř4.pdf 
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dopravy, zejména ve vztahu k doprav  železniční. Vzhledem ke skutečnosti, že cena 

silniční dopravy nezahrnuje externí náklady, je cena silniční dopravy je značn  

podhodnocená45, i proto se stává železnice mén  konkurenceschopná a modal split46 

železniční dopravy a vnitrozemské vodní klesá oproti silniční doprav  tak markantním 

zp sobem.  

Podle Komise by zpoplatn ní infrastruktury m lo vést k alespoň částečnému vyrovnání 

disproporčního využití druh  dopravy, jež by usm rnilo nerovnom rné využití dopravní 

infrastruktury. Komise zároveň podporuje vznik partnerství soukromého a ve ejného 

sektoru p i realizaci infrastrukturních projekt 47.   

Na p elomu tisíciletí byly vydány dv  revize Maastrichtské smlouvy - ůmsterodamská 

smlouva4Ř a Smlouva z Nice4ř - p ičemž ani jedna z nich nevnesla do společné dopravní 

politiky zásadní zm ny, proto nebudou v tomto textu dále rozvád ny.  

2.1.5 Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout 

V roce 200150 byla vydána druhá Bílá kniha o doprav  pod názvem Bílá kniha 

"Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout". Tento dokument shrnul 

dosavadní stav rozvoje dopravy a stanovuje nové, pom rn  ambiciózní, cíle k dosažení 

do roku 2010. Globálním cílem bylo zajišt ní trvale udržitelného rozvoje, jehož bude 

dosaženo vyrovnáním dysbalance mezi jednotlivými druhy dopravy, k danému se 

p ipojuje fakt, že poptávka po doprav  nem že neustále následovat hospodá ský r st. 

Stejn  tak nepodpo í trvale udržitelný rozvoj výstavba nové infrastruktury, Komise 

spat uje ešení v revitalizaci a optimalizaci dopravních sítí a efektivn jšímu využití 

stávající infrastruktury. Mezi další priority společné dopravní politiky pat í:  

                                                            
45 Nižší ceny silniční dopravy jsou vyvolány také vyšší konkurencí, která v železniční doprav  p sobí 
minimálním vlivem z d vodu neliberalizovaného železničního trhu.  
46 Modal split zaznamenává pom r využití jednotlivých druh  dopravy. Určuje se zvlášť pro nákladní 
a osobní p epravu.  
47 Prvním PPP projektem byl Channel tunnel mezi Doverem a Calais, tento projekt je však považován za 
neúsp šný.  
4Ř Schválena 2.10.1řř7, vstoupila v platnost 1.5.1řřř. Smlouva posílila roli Evropského parlamentu ve 
vztahu k Rad  i Komisi, neboť schvaluje p edsedu Komise. Zahrnula Schengesnké dohody společného 
práva EU.  
Viz EU-MEDIů. Reforma evropských institucí. In: EurActiv. [online]. 21.5.2007. [cit. 5.11.2015]. 
Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/link-dossier/reforma-evropskych-instituci. 
4ř Schválena 26.2.2001, vstoupila v platnost 1.2.2003. Určena k p íprav  institucí EU na p ijetí 10 zemí 
v roce 2004.  
50 Bílá kniha vstoupila v platnost 1ř.ř.2001.  



12 
 

 snížení environmentální zát že vyvolanou dopravnou - redukce exhalací, hluku 

 propojení národních dopravních systém  tak, aby dopravci mohli poskytovat své 

služby na území jiného členského státu - odstran ní technologických 

a legislativních bariér - na železnici, často s ohledem na historické souvislosti, 

jsou v členských zemích k nalezení odlišné trakce, rozchody kolejnic, aj.  

 zavedení nových technologií - družicová navigace Galileo, systém ERTMS 

 podpora kvalitní ve ejné dopravy ve m stech51   

 revitalizace železnic  

 rozvoj TEN-T 

 zvýšení bezpečnosti dopravy  

 dosažení rovnováhy mezi jednotlivými druhy dopravy  

 zavedení "Poluter Pays Principle"  

 zahrnutí externích náklad  dopravy do dopravních náklad  znečišťovatel   

 rozvoj intermodální p epravy52 

Rozvoj dopravní infrastruktury je chápán jako prost edek usnadňující evropskou 

integraci a posílení konkurenceschopnosti EU oproti t etím zemím.  

V roce 2006 Komise zve ejnila revizi Bílé knihy zmiňující dosažené úsp chy  v oblasti 

otev ené sout že, vzniku n kterých částí sítí TEN-T53, schválení Jednotného evropského 

nebe. ůktualizuje data po p ijetí 10 nových člen  v roce 2004, apeluje na součinnost 

více druh  dopravy a ochranu životního prost edí.    

Lisabonská smlouva  

Lisabonská smlouva je momentáln  poslední novelizací zakládající smlouvy EU. 

V oblasti dopravy m ní zp sob rozhodování, tzn. že o mnohých otázkách v doprav  je 

hlasováno kvalifikovanou v tšinou, nikoliv jednomysln . Dopravní politika byla až do 

podpisu Lisabonské smlouvy výlučnou oblastí rozhodování EU, od roku 200ř, kdy 
                                                            
51 Z nutnosti ešit dopravu ve m stech byla v roce 200Ř vydána Zelená kniha o m stské doprav , jejímž 
cílem je podpo it vytvá ení podmínek pro p ší a cyklisty, kultivaci hromadné dopravy. D sledkem toho 
by se snížila nehodovost ve m stech, kongesce, produkce exhalací a celkov  by se zvýšila kultura 
mobility ve m stech.  
Dokument dostupný na:  http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D373230E-4270-41E1-B266-2CFC3ř00 
ůř3F/0/200ŘC17204zelenaknihaomestdoprave.pdf. 
52 Intermodální p eprava je p eprava kombinující více druh  dopravy. Využívá výhody každého druhu 
dopravy - železniční, námo ní, silniční - na jednotlivých úsecích trasy, neboť se snaží o optimalizaci 
náklad  p i p eprav  zboží. Dalším d ležitým faktorem je snížená environmentální zát ž.  
53 Stav realizace jednotlivých projekt  k nahlédnutí na: http://ec.europa.eu/transport/media/ 
publications/doc/200Ř_brochure_tent_t_implementation_priority_projects_progress_report.pdf.  
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vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, spadá dopravní politika do oblasti spolupráce 

sdílených politik54. Ob  dv  zm ny vycházející z Lisabonské smlouvy znamenají 

usnadn ní p ijímání závazných akt  v oblasti dopravy.  

Zelená kniha "TEN-T"  

V roce 200ř vstoupila v platnost Zelená kniha "TEN-T: p ezkum politiky -  

SM REM K LÉPE INTEGROVůNÉ TRůNSEVROPSKÉ DOPRůVNÍ SÍTI VE 

SLUŽBÁCH SPOLEČNÉ DOPRůVNÍ POLITIKY". Vydání Zelené knihy bylo 

podníceno pot ebou revize prioritních projekt , které se po rozší ení roku 2004 rozrostly 

bez detailn jší reflexe. Od roku 1řř655 nedošlo k zásadnímu posunu v realizaci 

projekt . D raz kladen na vytvo ení komodální dopravní soustavy, zahrnující železnice, 

silnice, vodní cesty, letišt , námo ní p ístavy a inovativní technologie.  

Strategie Evropa 2020  

Strategie Evropa 202056 nepojednává explicitn  o společné dopravní politice, nicmén  

autorku zaujaly priority v ní stanovené na základ  principu všeobecné souvislosti. Tento 

dokument reagoval na, v té dob , probíhající hospodá skou krizi a definoval 3 priority 

hospodá ského r stu, který by m l být inteligentní Ěinvestice do vzd lání, inovacíě, 

inkluzivní Ěd raz na snižování chudoby, tvorbu pracovních místě a udržitelný. 

Udržitelný r st je charakteristický snižováním emisí skleníkových plyn , p echodem na 

využívání obnovitelných zdroj  energie a modernizací dopravního odv tví57. Za 

p edpokladu úsp šného prosazení stanovených aktivit v této oblasti, by m lo dojít ke 

snížení emisí skleníkových plyn  o 20 % oproti stavu v roce 1řř0.  

Z níže p ipojeného grafu 1 je patrné, že doprava m že p isp t ke snížení emisí 

skleníkových plyn  pom rn  významn , zejména silniční doprava, což potvrzuje jednu 
                                                            
54 Lisabonská smlouva pozm ňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie. 
HLůVů I DRUHY ů OBLůSTI PRůVOMOCÍ UNIE, čl. 2, odst. 2 čl. 4, odst. 2 Sdílené pravomoci 
umožňují členským stát m p ijímat vlastní závazné akty, neexistuje-li v dané oblasti společná evropská 
práva úprava 
55 Evropský parlament a Rada vyhradila 400 miliard EUR na realizaci projekt  TEN-T. Viz EVROPSKÁ 
KOMISE. Zelená kniha "TEN-T: p ezkum politiky -  SM REM K LÉPE INTEGROVůNÉ 
TRůNSEVROPSKÉ DOPRůVNÍ SÍTI VE SLUŽBÁCH SPOLEČNÉ DOPRůVNÍ POLITIKY". In: 
EUR-Lex. [online]. 200ř. [cit. 7.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:200ř:0044:FIN:CS:PDF. s. 2. 
56 Celý název Strategie Evropa 2020 je EVROPů 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný  
r st podporující začlen ní . Vstoupila v platnost 3.3.2010.  
57 EVROPSKÁ KOMISE. EVROPů 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný r st podporující 
začlen ní. In: EUR-Lex. [online]. 2010. [cit. 7.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF. s. 31. 

Graf 1: Produkce skleníkových plyn  v EU 27 dle odv tví a druhu dopravy 
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z priorit uvedených v Bílé knize " Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas 

rozhodnout". Strategické dokumenty vydané po Strategii Evropa 2020 budou navazovat 

na zde deklarovanou pot ebu snižování produkce emisí a p em ny dopravního systému.  

 

 

 

 

 

 

2.1.6  Bílá kniha o dopravě a strategie Doprava 2050 

Evropská komise p edstavila 2Ř. b ezna 2011 paraleln  dva dokumenty v nované 

doprav . Ve snaze podnítit konkurenceschopnou Evropskou unii založenou na 

udržitelném r stu a efektivn  využívajícím zdroj m Komise vydala Strategii Doprava 

2050 a Bílou knihu "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvo ení 

konkurenceschopného dopravního systému účinn  využívajícího zdroje". Bílá kniha je 

jakýmsi realizačním manuálem ke Strategii Doprava 2050. 

Vytvo ení konkurenceschopného systému, který odstraní alespoň v tšinu p ekážek, 

podpo í r st, sníží produkci emisí a závislost EU na dovozu ropy, bez omezení mobility 

občan , je stanoveno na st edn  či dlouhodobý horizont 20 a 40 let. K zajišt ní 

úsp šnosti je nezbytné p em nit celý evropský dopravní systém.  

Strategie si stanovila ambiciózní cíle reagující na nové výzvy. Jedná se zejména 

o snížení závislosti EU na fosilních palivech a redukci emisí skleníkových plyn . 

Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE. The contribution of transport  to GHG emissions. In: EU transport 
GHG: Routes to 2050  [online]. Poslední zm na  21.3.2011  [cit. 7.11.2015]. Dostupné z: 
http://www.eutransportghg2050.eu/cms/the-contribution-of-transport-to-ghg-emissions/. 
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Vydefinovala 3 skupiny dopravních cest s rozdíln  definovanými prioritami, jedná se 

o dopravu m stskou, mezim stskou a na dlouhé vzdálenosti. Prvním z cíl  je zákaz 

vjezdu automobil m využívajících fosilní zdroje do m st do roku 2050. Do roku 2030 

by m lo dojít k redukci konvenčn  pohán ných automobil  o 50 %, v roce 2050 by 

pohyb automobil  se spalovacími motory nulový. Zásobování ve m st  by m lo být 

vy ešeno vozy s nulovými emisemi, což je možné realizovat za užití nových 

technologií.  

Na cestách mezi m sty, resp. na st ední vzdálenosti Ěnad 300 kmě, by m la být část 

silniční dopravy p esunuta na železnici, či vodní cesty. Do roku 2030 by m lo dojít 

k transferu 30%  silniční nákladní dopravy na alternativní cesty, do roku 2050 by se 

m lo jednat o více než 50 %. Do roku 2030 by m lo dojít ke zprovozn ní sít  TEN-

T a do roku 2050 vybavena informačními službami. Komise op t apeluje na propojení 

jednotlivých druh  dopravy, do roku 2050 by m la být všechna letišt  obsluhována 

železnicí, jež by zároveň byla propojena s mo skými p ístavy, nebo p ístavy 

vnitrozemské vodní cesty.  

Je samoz ejmé, že p epravu na dlouhé vzdálenosti, resp. mimo kontinenty, bude 

zajišťovat letecká, pop . lodní doprava, ovšem s tím rozdílem, že by dopravní 

prost edky využívaly nízkouhlíkových paliv, díky nimž dojde ke snížení emisí oxidu 

uhličitého o 40% do roku 2050. Do konce roku 2020 by m l výt završen projekt 

jednotného evropského nebe. K ízení dopravy  by m ly být integrovány inteligentní 

systémy, nap . ERTMS5Ř, LRIT5ř. Jedním z dalších témat je bezpečnost dopravy, EU 

usiluje o snížení dopravních nehod na silnicích s fatálními následky o 50 % aktuálního 

stavu do roku 2020, do roku 2050 by  se počet úmrtí na silničních cestách m l limitn  

blížit nule.  

Celkové snížení emisí by m lo do roku 2050  dosáhnout  Ř0-ř5 % pokles oproti roku 

1řř0, doprava z toho by m la p isp t 60 % Ěv ostatních odv tvích je snížení emisí snáze 

realizovatelnéě.  

                                                            
5Ř ERTMS - Evropský systém ízení železniční dopravy - systém na úrovni celé EU, který by m l 
sjednotit zp sob ízení a zabezpečení železniční dopravy. Vzhledem k faktu, že každý členský stát 
využíval jiné systémy zabezpečení a ízení provozu, nebylo možné, aby vlaky p ejížd ly hranice 
členských zemí. Skládá se z ETCS Ězabezpečovací systémě a GSM-R Ětelekomunikační systémě. 
Rozší ení ERTMS je nezbytnou podmínkou pro zajišt ní interoperability.  
5ř Systém slouží k identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti.  
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Bílá kniha "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvo ení 

konkurenceschopného dopravního systému účinn  využívajícího zdroje" rozvíjí cíle 

uvedené ve Strategii Doprava 2050 s ohledem na vytvá ení vnit ního trhu dopravy 

splňujícího pot eby více než 500 mil. obyvatel EU. Úst edím tématem se stává 

udržitelný rozvoj evropského kontinentu reflektující výzvy, jimž dopravní systémy čelí. 

Závislost na fosilních palivech ve výši ř6 % všech energetických pot eb60 nejen 

ohrožují energetickou bezpečnost Unie, ale zap íčiňuje produkci emisí CO2. Evropská 

komise si klade za cíl zavedení čistší dopravy, ovšem bez snížení mobility. Zahrnuje 40 

iniciativ dosažitelných do roku 2030, či 2050 rozd lených do 4 kategorií - účinný 

a integrovaný systém mobility, inovace pro budoucnost: technologie a p ístup,  moderní 

infrastruktura a rozumné financování, vn jší dimenze. Je patrné, že jednou z cest 

k dosažení environmentálních cíl  vede p es inovace v oblasti dopravy, ať se jedná 

o vývoj ekologických vozidel snižujících závislost na rop 61, tak inovace v oblasti ízení 

provozu. Pro železnici je vyvinut systém ERTMS, zajišťující interoperabilitu ídících 

systém  jednotlivých členských zemí, neboť v každé z nich je zaveden jiný systém 

ízení. Ve snaze propojit celou Unii evropskou sítí mobility62, v jejímž rámci jsou 

budovány trat  na TEN-T, je tento systém ízení nepostradatelný. Vzhledem k faktu, že 

Bílá kniha rozvíjí Strategii Doprava 2050, nebudou na následujících ádcích znovu 

vyjmenovávány body a cíle s ní identické Ěrežim dopravy ve m stech, doprava na 

st ední a dlouhé vzdálenostiě.  

Bílá kniha apeluje na zpoplatn ní dopravy s uplatn ním zásady "znečišťovatel platí" 

a "uživatel platí"63. Tento princip povede k postupnému srovnání podmínek 

jednotlivých druh  dopravy tak, že se stanou skutečn  navzájem konkurenceschopné. 

Významn jší znečišťovatel bude hradit vyšší náklady z externalit, které se budou 

odrážet v cen  dopravy. Pro silniční nákladní dopravu Ěvozidla nad 3,5 tě byla zavedena 
                                                            
60 EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvo ení 
konkurenceschopného dopravního systému účinn  využívajícího zdroje". In: EUR-Lex. [online]. 2011. 
[cit. ř.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2011:0144:FIN:CS:PDF. s. 3. 
61 Snížení emisí m že být dosaženo zvýšením účinnosti motor , či využíváním energeticky účinn jších 
paliv s nižšími emisemi CO2, či biopaliv.  
62 EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvo ení 
konkurenceschopného dopravního systému účinn  využívajícího zdroje". In: EUR-Lex. [online]. 2011. 
[cit. ř.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2011:0144:FIN:CS:PDF. s. 14. 
63 EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvo ení 
konkurenceschopného dopravního systému účinn  využívajícího zdroje". In: EUR-Lex. [online]. 2011. 
[cit. ř.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2011:0144:FIN:CS:PDF. s. 14.  
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eurovin ta64. Celkový postup zpoplatn ní dopravních systém  by m l být dopracován 

do roku 2016. Součástí poplatk  z dopravy bude i stanovení jednotné výše zdan ní 

fosilních paliv, prozatím v každé členské zemi se pohybuje sazba dan  na jiné úrovni.  

Součástí snižování úmrtnosti b hem nehod na silničních komunikacích Komise 

navrhuje zavedení technologie zabezpečení silničního provozu Ěsystémy spolupráce 

a rozhranní vozidlo infrastruktura, omezovače rychlosti, aj.ě65 a odborné vzd lávání 

účastník  provozu.    

Principy Bílé knihy jsou orientovány na snížení závislosti dopravního odv tví na rop , 

propojení Evropské unie inteligentními systémy a zvýšení celkové udržitelnosti 

dopravního systému bez toho, aby došlo k narušení mobility občan  EU. Dokument 

posiluje postavení železniční dopravy p edstavující alternativu k nejrozší en jší silniční 

doprav . Velmi zajímavá je podpora rozvoje multimodálních terminál , dobudování 

vysokorychlostní železniční infrastruktury a sít  TEN-T za podpory z fond  EU.   

2.2 Opat ení Společné dopravní politiky zamě ená na revitalizaci 

železnic 

ůčkoliv se životní cyklus železnice nachází ve fázi poklesu66, EU považuje železnici za 

dopravní mód velkého potenciálu. K využití veškerého potenciálu železnice a její 

konkurenceschopnosti je však nutná revitalizace, zahrnující liberalizaci dopravních 

služeb, privatizaci a optimalizaci využití dopravní infrastruktury. Za tímto účelem Unie  

zvolila cestu železničních balíčků67:   

                                                            
64 Eurovin ta slouží jako druh mýtného, jejíž poplatky jsou určené k údržb  a výstavb  infrastruktury, 
internalizaci externích náklad  nákladní dopravy. Tento systém je užíván v Dánsku, Belgii, Nizozemsku. 
Sm rnice o eurovin nt  vstoupila v platnost již v roce 1řřř. Text sm rnice dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3ůl24045b. 
65 EVROPSKÁ KOMISE. Bílá kniha "Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvo ení 
konkurenceschopného dopravního systému účinn  využívajícího zdroje". In: EUR-Lex. [online]. 2011. 
[cit. ř.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2011:0144:FIN:CS:PDF. s. 22. 
66 KVIZDů, Martin et al. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodá ská politika 
a ekonomická teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn , 2007. ISBN: ř7Ř-Ř0-20-4233-ř. s. 4ř.  
67 Soubor nové, či aktualizované legislativy týkající se jedné tématiky.  
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První železniční balíček je tvo en čty mi sm rnicemi,6Ř orientovaných na liberalizaci 

trhu   

 První sm rnice  - sm rnice 2001/12/ES Ěaktualizovaná sm rnice ř1/440/EHSě - 

požaduje vertikální separaci Ěunbundlingě, tj. odloučení správce infrastruktury 

od provozovatele drážního provozu. Unbundling má vést k rozšt pení monopol  

v jednotlivých zemích a vést k intramodální6ř a intermodální70 konkurenci. 

Podle Kvizdy není však úsp ch vertikální separace a priori úsp šný v každé 

zemi, neboť konkurenceschopnost provozovatele dopravy závisí i na 

parametrech železniční infrastruktury, jejíž kvalitu neovlivní71. Na základ  této 

sm rnice Ěa zákona č. 77/2002 Sb.ě došlo v České republice k odd lení 

provozovatele provozu od správce infrastruktury s následným založením dvou 

subjekt  - České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s. o.  

 Sm rnice 2001/13/ES Ěaktualizovaná sm rnice ř5/1Ř/ESě upravuje podmínky 

ud lování licenci k provozování drážní dopravy osobní, nákladní, m stské. 

Držitel licence musí splňovat podmínky bezúhonnosti, finanční a odborné 

zp sobilosti, a nabízet služby s maximálním d razem na bezpečnost72. 

 Sm rnice 2001/14/ES Ěaktualizovaná sm rnice ř5/1ř/ESě p edpokládá, že 

vhodný systém zpoplatn ní a p id lování kapacit povede ke konkurenci mezi 

provozovateli dopravy a dosažení rovnováhy mezi druhy dopravy.  

 Výše uvedené sm rnice byly aktualizovány a spojeny do sm rnice 

 2012/34/EU o vytvo ení jednotného evropského železničního prostoru   snaze 

 zajišt ní rozvoje železniční dopravy a "dosažení trvale udržitelné  mobility"73.  

                                                            
6Ř Sm rnice z ř0. let uvedené v závorkách, jsou považovány n kterými autory na nultý železniční balíček. 
Nap . Viz PROFILLIDIS, V. ů. Railway management and enginnering. 4. vyd. Surrey: ůhgate 
Publishing Limited, 2014. ISBN: ř7Ř-14-0ř-4646-31. s. 55.  
6ř Konkurence mezi jednotlivými druhy dopravy. Dnes jí p edstavuje kombinovaná doprava.  
Viz  KVIZDů, Martin et al. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodá ská politika 
a ekonomická teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn , 2007. ISBN: ř7Ř-Ř0-20-4233-ř. s. 41. 
70Konkurence dopravc  v rámci jednoho dopravního módu. Viz  ibidem. s. 3ř 
71 KVIZDů, Martin. Integrace versus separace v železniční doprav  - cui bono?. In: Rozvoj systémů 
osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele na Dopravní fakultě Jana Pernera 
Univerzity Pardubice [online]. Brno, 2007. [cit. 13.11.2015]. Dostupné z: 
http://railway.econ.muni.cz/language/cs/2007/integrace-versus-separace-v-zeleznicni-doprave-cui-bono/. 
72 EU. Evropský parlament a Rada. Sm rnice 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou se m ní sm rnice 
Rady ř5/1Ř/ES o vydávání licencí železničním podnik m. In: EUR-Lex. [online]. 2001. [cit. 13.11.2015]. 
Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0013&from=CS. 
73 EU. Evropský parlament a Rada. Sm rnice 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 
o vytvo ení jednotného evropského železničního prostoru. In: EUR-Lex. [online]. 2012. [cit. 13.11.2015].  
Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0034&from=CS. 
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 Sm rnice 2001/16/ES Ěnahrazena pozd ji sm rnicí 200Ř/57/ESě je zam ena na 

interoperabilitu železniční sít  umožňující dopravci p echod do železniční sít  

ostatních členských zemí74. Interoperabilita má být zajišt na jak na 

vysokorychlostních tratích, tak na tratích konvenčních. Tato sm rnice je součástí 

rámce technických specifikací pro interoperabilitu ĚTSIě.  

Druhý železniční balíček se soust edí na bezpečnost a interoperabilitu železniční 

dopravy a otev ení železničního trhu v nákladní doprav . V rámci druhého balíčku byla 

založena Evropská agentura pro železnice ĚERůě  

 Sm rnice 2004/4ř/ES založená na sm rnicích 2001/14/ES a ř5/1Ř/ES definovala 

bezpečnostní standarty na vysokorychlostních a konvenčních železničních 

tratích a vyjád ila nezbytnost harmonizace bezpečnostních metod ve všech 

členských zemích. ĚZrušena a nahrazena sm rnicí 2014/ŘŘ/EUě75 

 Sm rnice 2004/50/ES rozši uje TSI na celou síť tak, aby byl zajišt n plynulý 

p ejezd železničních vozidel mezi zem mi Unie a došlo ke snížení provozních 

náklad .  Ěaktuáln  zrušenaě76 

 Sm rnice 2004/51/ES umožňuje otev ení trhu železniční nákladní doprav  od 

roku 2007.  Ěaktuáln  zrušenéě77 

 Na ízením č. ŘŘ1/2004/ES byla založena Evropská agentura pro železnice 

zastávající kontrolní funkci bezpečnosti železničního systému a rozši ování 

interoperability železničních sítí členských zemí. ERů bude v p ípad  pot eby 

poradním orgánem Komise. Ěnovelizováno na ízením č. 1335/200Řě7Ř 

Třetí železniční balíček se spíše než na technickou stránku dopravy orientuje na 

certifikaci strojvedoucích, práva cestujících a sestává se z níže uvedených sm rnic: 

                                                            
74 "Technické vlastnosti infrastruktury a pevných za ízení musí být kompatibilní jak navzájem, tak 
s vlastnostmi vlak , které mají být používány v transevropském vysokorychlostním železničním 
systému."  
Rozdíly vznikají zejména v rozdílném zabezpečovacím a sd lovacím za ízení. V tšina vagon  osobní 
i nákladní dopravy tyto požadavky splňuje, nikoliv všechny lokomotivy.  
EU. Evropský parlament a Rada. Sm rnice 2001/16/ES ze dne 1ř. b ezna 2001o interoperabilit  
transevropského konvenčního železničního systému. In: EUR-Lex. [online]. 2001 [cit. 13.11.2015].  
Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0016&from=CS. 
75 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. II. železniční balíček. In: Ministerstvo dopravy ČR. [online]. [cit. 
13.11.2015]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/ 
legislativa/II.+%C5%BEelezni%C4%ŘDn%C3%ůD+bal%C3%ůD%C4%ŘDek.htm. 
76 ibidem 
77 ibidem 
7Ř ibidem  
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 Na ízení 1371/2007 upravuje práva a povinnosti cestujících b hem mezinárodní 

a vnitrostátní p epravy po železnici.7ř Ustanovuje pravidla kompenzace 

cestujících v p ípadech zpožd ní, či zrušení cesty. Upravuje práva zdravotn  

postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v pozici 

cestujících. 

 Sm rnice 2007/5Ř/ES Ěaktualizuje sm rnici ř1/440/EHS a sm rnici 

2001/14/ESěŘ0 otevírá železniční trh osobní mezinárodní dopravy, tzn. 

zp ístupn ní železniční infrastruktury dopravc m ze všech členských zemí Unie 

do roku 2010, pop . do roku 2012Ř1 pro státy, u nichž podíl mezinárodní dopravy 

osob činí více než 50 % objemu cestujících železničních dopravc  daného státu.  

 Sm rnice 2007/5ř/ES m ní certifikace a požadavky na zkoušky strojvedoucích. 

Z d vodu harmonizace osv dčení stanoví EU jednotný vzor licencí Ězahrnuje 

požadavky na odbornou kvalifikaci, znalost jazyk , v kě, který bude uznáván 

všemi členy EU. Ěnovelizováno sm rnicí 2014/Ř2/EUě  

Čtvrtý železniční balíček byl p edložen Komisí k projednávání 30.1.2013 ve snaze 

restrukturalizovat evropský železniční prostor, neboť v mnoha zemích tento segment 

trhu stagnuje, či upadá. Z tohoto d vodu Komise navrhuje otev ít domácí trhy osobní 

železniční dopravy konkurenci od roku 201ř, p ičemž každý dopravce bude muset být 

účasten výb rového ízení na provozování svých služeb. Komise očekává následné 

rozší ení a zvýšení kvality služeb, zvýšení efektivity hospoda ení a rozší ení inovací pro 

vyšší konkurenceschopnost dopravc . Návrh se skládá ze šesti legislativních 

dokument , které jsou seskupeny do dvou pilí .  

Pilí  technický si klade velmi ambiciózní cíle, p edstavuje tak snahu za cíl vytvo ení 

jednotného železničního prostoru, který je založen na interoperabilit , pro níž má každá 

členská zem  má jiná pravidla Ěp ekonání technických, legislativních a provozních 

p ekážekě. Vstup p epravc  na nové trhy není bez interoperability možný, jedná se nap . 
                                                            
7ř Tato sm rnice vychází z Úmluvy o mezinárodní železniční doprav  COTIF ĚConvention relative aux 
transports internationaux ferroviairesě. Tato úmluva má za úkol úpravu právních p edpis  pro p epravu 
cestujících Ě jejich zavazadelě a zboží v rámci mezinárodní p epravy po železnici. Upravuje p epravu 
nebezpečného zboží. Cílem této úmluvy je snížení obtíží p i p ekročení hranic b hem jízdy po železnici. 
Více informací dostupných na: OTIF. Informations générales. In: OTIF. [online]. [cit. 14.11.2015]. 
Dostupné z: http://www.otif.org/index.php?L=1. 
Ř0 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. III. železniční balíček. In: Ministerstvo dopravy ČR. [online]. [cit. 
14.11.2015]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/ 
legislativa/3.htm. 
Ř1 Diskuze nad finálními termíny otev ení trhu osobní železniční dopravy jsou kompromisem mezi 
navrhovanými termíny Radou a EP, Rada navrhovala otev ení trhu v roce 2017 a EP v roce 2012.  
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osv dčení pro provoz vozidel, které je nezbytné pro každou zemi zvlášťŘ2 Ěm že 

dosahovat až výše 10% ceny lokomotivyě. Tento krok bude znamenat i časovou úsporu 

a jednotného trhu m že být dosaženo rychleji.  Pokud by osv dčení stačilo jedno, došlo 

by k výrazné úspo e. Nad je ve snížení administrativní zát že a zjednodušení procesu 

vydávání osv dčení pouze pod vedením Evropské agentury pro železnice, dnes je 

vydávají národní orgány, návrh 4. balíčku podporuje posílení role ERů, která by jako 

jediná vydávala i osv dčení o bezpečnosti. 

Pilí  politický, jenž se sestává z návrh  ve v ci vytvo ení jednotného evropského 

železničního prostoru, v rámci n jž dojde k otev ení trhu osobní železniční dopravy 

novým dopravc m. Budou vypisována výb rová ízení na dodavatele ve ejné služby pro 

konkrétní úseky trati. Výb rová ízení se stanou povinná ve všech členských zemích. 

Komise navrhuje posílení role správc  infrastruktury, kte í budou účetn  nezávislí na 

provozovatelích dopravy. Dopravc m, kte í nebudou do roku 201ř nezávislí na 

provozovatelích, nebude otev en společný trh. Ti budou nuceni zam stnat nové 

pracovníky, kte í budou schopni reagovat na nové konkurenční prost edí.  

Finální podoba čtvrtého železničního balíčku nebyla ješt  schválena.  

2.3  Transevropské dopravní sítě (TEN-T)  

Realizace projektu transevropských sítí byla zahájena na počátku ř0. let, b hem nichž 

byl z d vodu své významnosti pro jednotný vnit ní trh zahnut do primárního práva 

Evropské unie. V Maastrichtské smlouv  z roku 1řř2 je pro n j vyčlen na hlava XII 

Ěnyní XVě, v níž ustanovuje projekt transevropských sítíŘ3 za účelem výstavby sítí, které 

umožní občan m EU a dopravc m bezproblémový pr jezd celým územím EU, a s tím 

                                                            
Ř2 PELTRÁM, ůntonín. Standardy dopravní obslužnosti v podmínkách tržní ekonomiky 
s privatizovanými dopravními službami. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. Ěedsě Standardy dopravní obslužnosti: 
centrální strategie vs. krajské priority. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN: ř7Ř-Ř0-210-72Ř7-ř. s. 
55. 
Ř3 Projekt transevropských sítí nezahrnuje výstavbu pouze infrastruktury dopravní ĚTEN-Tě, ale týká se 
i infrastruktury energetické ĚTEN-Eě a telekomunikační Ěe-TENě. S ohledem na zvolené téma DP bude 
tato kapitola v nována pouze TEN-T. 
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i čerpání výhod z jednotného evropského prostoru bez hranic.Ř4 Projekt TEN-

T zosobňuje program výstavby, modernizace a propojení hlavních dopravních sítí EU.Ř5  

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora vytvo ení společného trhu propojením celého 

evropského prostoru kvalitní infrastrukturou, jež podpo í mobilitu obyvatel a napom že 

ke snížení meziregionálních disparit. V neposlední ad  p isp je ke zvýšení 

konkurenceschopnosti jednotlivých region  v EU.  

 TEN-T si klade za cíl propojení zemí západní Evropy se zem mi st ední a východní 

Evropy, St edomo ských oblastí a severní Evropy podporuja rozvoj:Ř6  

 silničních, železničních a vnitrozemských vodních cest 

 dopravních uzl  p sobících jako bottleneckyŘ7 vedoucí k častým kongescím  

 letišť a p ístav   

 navigačních systém   

Hlavní sm ry vývoje TEN-T byly definovány v Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 16ř2/1řř6/ES, jež odhadlo náklady na dopln ní TEN-T ve výši 600 mld. eur 

do roku 2020. Stanovilo 14 prioritních projekt , jejichž realizace byla ve ve ejném 

zájmu celé Evropské unie.ŘŘ P evážná v tšina byla orientována na železniční 

infrastrukturu s plánovanými náklady 140 mld. eur, v období 2007-2013 výše náklad  

aktualizována na  160 mld. eur.Řř Pádem železné opony doznal seznam prioritních 

projekt  zm nu, na základ  Panevropských jednání o dopravních sítích v Evrop  bylo 

definováno 10 panevropských multimodálních koridor  propojujících zem  st ední 

a východní Evropy se zem mi EU. P ijetím 10 zemí st ední a východní Evropy v roce 

2004 byl projet panevropských sítí začlen n do projektu TEN-T za vzniku Trans-

                                                            
Ř4 EVROPSKÁ RůDů. Maastrichtská smlouva. In: Euroskop. [online]. [cit. 14.11.2015]. Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/75Ř-smlouva_o_eu_puvodni_verze.pdf. Hlava XII Transevropské sít , 
Čl. 12řb. 
Ř5 KVIZDů, Martin et al. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodá ská politika 
a ekonomická teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn , 2007. ISBN: ř7Ř-Ř0-20-4233-ř. S. 72. 
Ř6 FOJTÍKOVÁ, Lenka, LEBIEDZIK, Marian. Společné politiky Evropské unie. Historie a současnost se 
zam ením na Českou republiku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 200Ř. ISBN ř7Ř-Ř0-717ř-ř3ř-ř. 
Ř7 Bottleneck - úzké hrdlo, jež brání plynulosti dopravy, zp sobuje kongesce a propady rychlosti.  
ŘŘ Navržené projekty navazují na seznam vytvo ený na zasedání Evropské rady v Essenu roku 1řř6.  
Řř EVROPSKÝ PůRLůMENT ů RůDů. Pozm n ný návrh Nů ÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PůRLůMENTU ů RůDY kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci 
Společenství v oblasti Transevropských dopravních a energetických sítí a kterým se m ní na ízení Rady 
ĚESě č. 2236/ř5. In: EUR-Lex. [online]. [cit. 14.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006PC0245&from=EN. 
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European Transport Network: TEN-T priority axis and projects 2005.ř0 ůktuální 

seznam 30 prioritních projekt  zahrnuje:ř1 

 Řř,500 km silnic 

 ř4,000 km železnic, z čehož je p ibližn  20,000 km vysokorychlostních tratí  

 11,250 km vnitrozemských vodních cest 

 210 p ístav  

 366 letišť,  

p ičemž aktuáln  zbývá k dostav ní  

 4,Ř00 km silnic  

 12,500 km železnic  

a k modernizaci 

 3,500 km silnic  

 12,300 km železnic  

 1,740 km vnitrozemských vodních cest  

Na základ  Nové politiky TEN-T vstupivší v platnost roku 2014 je TEN-T rozd lena na 

dv  vrstvy - globální Ěcomprehensive networkě a hlavní Ěcore networkě. Mezi hlavní cíle 

stanovené pro TEN-T pat í propojení dálkové a regionální dopravy, výstavba 

chyb jících tratí, odstraňování bottleneck , propojování jednotlivých druh  dopravy, 

využívání inovací v technologiích.ř2 Pro železniční infrastrukturu na globální síti 

vyplývají následující priority:  

 zavedení systému ERTMS 

 snižování úrovn  hluku a vibrací  

 posilování interoperability  

 intermodalita - propojení s vnitrozemskými p ístavy. 

V rámci TEN-T bude využit projekt navigační systém GůLILEO participující na 

dosažení interoperability využívaných systém  v doprav .  

                                                            
ř0 P ehledná mapa TEN-T, vč. panevropských koridor  viz p íloha 1.  
ř1 GREEN TEN-T. Facts and figures. In: Green TEN-T. [online]. [cit. 14.11.2015]. Dostupné z: 
http://www.green-ten-t.eu/facts-figures/. 
ř2 EVROPSKÁ KOMISE. Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe. In: Europa. [online]. poslední 
aktualizace 6.10.2015. [cit. 1.11.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/transport/themes/ 
infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm. 
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2.3.1  Financování transevropských dopravních sítí 

Vzhledem k finanční náročnosti realizace projekt  v rámci TEN-T musí být finanční 

prost edky poskytnuté EU soust ed ny na projekty s nejv tší p idanou hodnotou  pro 

celé území Unie, tj. projekty soust edící se na dostav ní chyb jící dopravní sít , 

odstran ní bottleneck , či p eshraniční projekty. Financování TEN-T projekt  p ichází 

do úvahy z více zdroj  

 Fond soudržnosti - tento fond p sobí od roku 1řř3 za účelem podpo it projekty 

týkající se rozvoje dopravní infrastruktury a ochrany životního prost edí 

v nejmén  vysp lých členských zemích, v nichž HND na obyvatele nedosahuje 

ř0% pr m ru EU a tyto zem  zároveň splňují podmínky konvergence. Fond 

soudržnosti není strukturálním fondem, poskytuje finanční prost edky na 

významné infrastrukturní projekty Ěkrom  TEN-T se m že jednat o projekty 

využití obnovitelných zdroj  energie, odpadové hospodá ství, aj.ě až do výše 

Ř5% investičních náklad . Z projekt  SŽDC, s.o. je možné jmenovat nap . 

"Optimalizaci trati Beroun - Zbiroh".  

 Evropský fond regionálního rozvoje ĚERDFě byl založen v roce 1ř74 jako 

hlavní finanční nástroj podporující soudržnost Evropské unie. Jeho prost edky 

jsou určeny nejvíce ohroženým oblastem za účelem podpory investic, výstavby 

infrastruktury Ězdravotní, dopravní, sociálníě, vytvá ení trvale udržitelných 

pracovních míst. 

 Úv ry Evropské investiční banky ĚEIBě. EIB, založená ímskou smlouvou, 

poskytuje dlouhodobé úv ry s dohodnutou fixní sazbou až do výše 50% náklad   

všem členským zemím na rozvoj infrastruktury ĚTENě, projekty na ochranu ŽP 

a pomoc mén  rozvinutým region m. V ČR byl poskytnut úv r nap . na 

výstavbu části III. TŽK v úseku St íbro - Planá - Cheb.ř3  

 Rozpočet TEN-T - program TEN-T disponuje svým rozpočtem, z n hož je 

možné hradit investiční náklady v rozmezí od 10% do 50%ř4. Prost edky 

                                                            
ř3 Více informací dostupných na http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/201005ř2.htm 
ř4 10% p ísp vek - jiné než prioritní projekty v energetice a doprav , 20 % - prioritní projekty v oblasti 
dopravy a energetiky, 50% - provoz ERTMS a p ípravné studie. Viz EVROPSKÝ PůRLůMENT 
ů RůDů. Pozm n ný návrh Nů ÍZENÍ EVROPSKÉHO PůRLůMENTU ů RůDY kterým se stanoví 
obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti Transevropských dopravních 
a energetických sítí a kterým se m ní na ízení Rady ĚESě č. 2236/ř5. In: EUR-Lex. [online]. [cit. 
15.11.2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri= 
CELEX:52006PC0245&from=EN. 
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z tohoto rozpočtu je možné využít pouze tehdy, nejsou-li mu poskytnuty 

prost edky z ostatních fond  EU.  

 Národní zdroje. Členské státy se vždy podílí na celkových investičních výdajích, 

nejnižší míra spolufinancování členskými státy dosahuje 15%. 

 PPP. Partnerství ve ejného a soukromého sektoru by mohlo p edstavovat jednu 

z cest financování náročných infrastrukturních projekt , nicmén  tímto 

partnerstvím mohou být financovány pouze rentabilní investiční akce. V p ípad  

ČR byla zmiňována realizace nap . Rychlodráhy Praha - letišt  Ruzyn  - 

Kladno.  

 Marco Polo je program spušt ný v roce 2003 za účelem snížení kongescí 

a negativního vlivu silniční dopravy na životní prost edí. Podporuje projekty 

kombinované dopravy, p ičemž poskytuje finanční zdroje p ímo dopravním 

společnostem.    

Vzhledem k faktu, že náklady na výstavbu projekt  na TEN-T se pohybují v ádech 

miliard a národní podíly financování dosahují značných hodnot, je ponecháno -  

v souladu s principem subsidiarity - na členských zemích definovat podrobnosti 

realizace konkrétních projekt .  

3. Dopravní politika České republiky, Dopravní sektorové strategie 

Tato kapitola p edstaví vývoj dopravní politiky České republiky od vzniku České 

a Slovenské Federativní Republiky ĚČSFRě a strategické dokumenty vzniknuvší b hem 

posledních 20-ti let na národní úrovni.  

3.1 Vývoj dopravní politiky České republiky po roce 1řř1 

Po polických zm nách v roce 1řŘř byla vláda ČSFR motivována podniknout kroky 

k transformaci ekonomiky, tyto d vody vedly ke snahám o zm nu dopravního odv tví, 

proto byl v roce 1řř1 vládou ČSFR  p edložen dokument Zásady státní dopravní 

politiky.ř5 Jako hlavní priority byly definovány následující kroky:  

 snaha o vytvo ení tržního prost edí v dopravním odv tví  

                                                            
ř5 Zásady státní dopravní politiky - Usnesení č. 5ř2 z 26.ř.1řř1. Viz PELTRÁM, ůntonín et al. Dopravní 
politika.  B lá pod Bezd zem: Nakladatelství Máchova kraje, 2003. ISBN: Ř0-ř01730-6-3. s. 125. 
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 zp ístupn ní dopravního trhu všem dopravc m - resp. zájemc m o podnikání 

v daném odv tví  

 navázání na dopravní síť členských zemí Evropského společenství  

 zvýšení bezpečnosti provozu  

 slad ní podmínek na p epravním trhu  

 zrovnoprávn ní druh  vlastnictví všem účastník m dopravn  p epravního 

procesu 

Po sametové revoluci se český dopravní systém musel potýkat s novými výzvami, 

dopravní infrastruktura byla značn  zanedbanář6, projevovaly se významné rozdíly mezi 

regiony, jež byly propojeny rychlostními komunikacemi, železniční síť se oproti 

západoevropskému dopravnímu systému jevila p edimenzovaná. Začala se projevovat 

individualizace p epravy, počet p epravených osob po silnici rostl na úkor železniční 

dopravy, stejn  se projevovala i p eprava zboží, jejíž p eprava byla do ř0. let 

uskutečňována p evážn  po železnici. Doprava musela reagovat na p echod na tržní 

ekonomiku, došlo k privatizaci v tšiny podnik  silniční, vodní a letecké dopravy.  

Rozd lení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku od 1.1.1řř3 vyžadovalo novou 

koncepci dopravní politiky, proto Ministerstvo dopravy České republiky vypracovalo na 

základ  Bílé knihy "Budoucí vývoj společné dopravní politiky" již v roce 1řř3 

strategický dokument "Dopravní politika ČR pro devadesátá léta". Tento dokument 

vzala vláda 1Ř.Ř.1řř3ř7 pouze na v domí, neboť se zabývala rozpočtovou politikou 

České republiky.  

Z pohledu železniční dopravy byl rok 1řř3 významný vznikem státní organizace České 

dráhy ĚČD, s.o.ě, jež se staly nástupnickou organizací Československých státních drah. 

Jejich z ízení bylo uskutečn no na základ  zákona České národní rady č. ř/1řř3 Sb., 

                                                            
ř6 Infrastruktura byla zanedbávána zejména z d vodu orientace na nákladní dopravu, která byla 
realizována p evážn  po železnici. Tato p eprava nekladla vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost 
infrastruktury.  
ř7 KLůUS, Václav. Odpov ď na interpelaci poslance Jana Bláhy na vládu České republiky ve v ci pln ní 
"Programového prohlášení vlády České republiky" v oblasti otázek dopravní politiky. In: Poslanecká 
sněmovna parlamentu České republiky. [online]. 1řř4. [cit. 16.11.2015]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1řř3ps/tisky/t12ř2a00.htm. 
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o Českých drahách. Zákon stanovoval podmínky pro výstavbu a provozování drah 

a drážní dopravy, práva a povinnosti zúčastn ných osob.řŘ  

Dopravní politika ČR  

Milník v definici dopravní politiky p edstavuje podání žádosti České republiky o vstup 

do Evropské unie v roce 23.1.1řř6,řř z níž vyvstala pot eba p ípravy ČR na vstup do 

EU. 100 Ministerstvo dopravy a spoj  ČR p edložilo vlád  návrh "Dopravní politiky ČR 

" sloužící zároveň jako programový dokument pro vstup do Evropské unie. Dokument 

byl schválen vládou 17.6.1řřŘ.  

Hlavním cílem dopravní politiky bylo zajišt ní trvale udržitelné mobility osob a v cí 

a podpora udržitelného rozvoje prost ednictvím adekvátn  se vyvíjejícího dopravního 

systému. Další cíle souvisí s plánovaným vstupem České republiky do EU, pat í mezi 

n  slad ní české legislativy s legislativou EU, podpora ve ejné dopravy, vytvo ení 

konkurenčního prost edí v doprav , zvýšení bezpečnosti v doprav , podpora rozvoje 

dopravní infrastruktury a  inovací vedoucích ke snížení negativního vlivu dopravy na 

životní prost edí. Součást dokumentu tvo il požadavek ukončení transformace 

dopravního systému, zejména s d razem na železniční dopravu.  

P ed vstupem České republiky do EU došlo úsp šn  k harmonizaci českých právních 

p edpis  s p edpisy Společenství, Česká republika p ijala sm rnice 2001/12/ES, 

2001/13/ES a 2001/14/ES do svého právního ádu p ed rokem 2003. Na základ  

sm rnice 2001/12/ES byla dokončena transformace českých železnic Ěv české 

legislativ  ovlivnila vznik zákona č. 77/2002 Sb., díky n muž byla provedena 

institucionální separace správce železniční dopravní cesty a provozovatele drážní 

dopravy101ě. Realizace priorit cílených na rozvoj infrastruktury nebyla napln na 

z d vodu nízkého finančního zabezpečení. 

                                                            
řŘ Správa železniční dopravní cesty. Historie našich železnic v kostce. In: Správa železniční dopravní 
cesty. [online]. [cit. 16.11.2015]. Dostupné z:  http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznice-cr/historie-zeleznice-v-
cr.pdf. 
řř EVROPSKÁ KOMISE. Historie vstupu ČR do EU. In: Europa. [online]. akt. 27.6.2012. [cit. 
16.11.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm. 
100 Česká republika od roku 1řřŘ Ězahájení jednání EU a ČR o vstupu do EUě podávala každoročn  
Evropské komisi "Pravidelné zprávy o pokroku České republiky v p ípravách na členství v EU". 
Zabývala se pln ním kritérií p ed vstupem do EU, železniční doprava m la projít restrukturalizací, další 
prioritou bylo sjednocení právních p edpis  s acquis communautaire Ěoznačení vymezující normy a akty 
ES či EU jak současné, tak i budoucí, které jsou vytvo eny v rámci fungování ES/EUě. Viz ibidem.  
101 Sm rnice 2001/12/ES umožňuje separaci institucionální Ěza vzniku dvou subjekt ě, ale také 
organizační Ěprovedenou v rámci jednoho subjektuě.  
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3.2 Vývoj dopravní politiky České republiky po vstupu do Evropské 
unie 

13. července. 2005 vláda schválila "Dopravní politiku České republiky pro léta 2005-

2013"102. Tento strategický dokument definuje hlavní sm r vývoje dopravního systému 

České republiky a časovým vymezením reflektuje vstup ČR do Evropské unie, neboť 

platnost Dopravní politiky je stanovena do konce programového období 2007-2013.  

Dopravní politika navazuje na: 

 Dopravní politiku ČR z roku 1řřŘ - s ohledem na podmínky členství v EU  

 Bílou knihu  "Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout" 

 SWOT analýzu zpracovanou MD ČR v roce 2002  

 Strategii udržitelného rozvoje ČR schválenou Ř.12.2004 

 a je zam ena na zlepšení podmínek dopravní obslužnosti České republiky 

a jejích region . Stanovuje cíle a nástroje, pomocí nichž má být cíl  dosaženo.  Mezi 

hlavní cíle je za azeno zvýšení kvality železniční a silniční dopravy, redukce 

negativních vliv  dopravy na životní prost edí, navázání na dopravní projekty EU, 

podpora multimodality v doprav  a rozvoj m stské dopravy.   

Globální cíl Dopravní politiky je definován následovn : "Vytvo it podmínky pro 

zajišt ní kvalitní dopravy zam ené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady 

v rámci princip  udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování zm n 

proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy".103 Z globálního cíle vycházejí čty i 

pr ezové priority a 5 priorit specifických, mezi n ž pat í:  

 Dosažení vhodné d lby p epravní práce mezi druhy dopravy zajišt ním rovných 

podmínek na dopravním trhu  

Tato priorita vychází ze stále rostoucího dopravního výkonu silniční nákladní 

dopravy na úkor ostatních druh , zejména železnice a poukazuje na nezbytnost 

zapojení všech druh  dopravy v rámci dopravního trhu. Výše zmín né implikuje 

vytvo ení vhodných podmínek pro p ístup na trh všem druh m dopravy.  
                                                            
102 Dále Dopravní politika.  
103 ČESKO. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 
2005. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57Dů-535ř-4ůC6-ůC42-ř53ŘŘFED 
4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf. s. 11.  
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 Zajišt ní kvalitní dopravní infrastruktury  

Tato priorita plyne ze současného nevyhovujícího stavu dopravní infrastruktury, 

která byla po dlouhá léta podfinancovaná a nezbytné rekonstrukce byly nahrazovány 

b žnými opravnými pracemi. Jednotlivá opat ení rozvoje dopravní infrastruktury 

jsou vypracována v Generálním plánu rozvoje dopravní infrastruktury GEPůRDI104. 

Cílem je zajišt ní finančních prost edk  za účelem údržby dopravní infrastruktury 

a zároveň její výstavby a modernizace. Výše zmín né kroky musí být realizovány za 

účelem rovnom rného využití dopravních sítí tak, aby byly využity komparativní 

výhody Ěnižší environmentální zát ž, menší spot eba energiíě jednotlivých druh  

dopravy.  

 Zajišt ní financování v dopravním sektoru  

Vzhledem k vysoké finanční nákladnosti na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury, 

zajišt ní služeb ve ve ejném zájmu a zavád ní nových technologií je nezbytné 

identifikovat nové zdroje financování. Bude posílena p íjmová stránka Státního 

fondu dopravní infrastruktury ĚSFDIě tak, aby mohl hradit rozvoj dopravní 

infrastruktury v návaznosti na koncepci rozvoje dopravní infrastruktury. Česká 

republika m že čerpat finanční zdroje z fond  EU za p edpokladu, že se bude na 

daném projektu také finančn  spolupodílet. Projekty PPP se rovn ž jeví jako možná 

alternativa získání prost edk . 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy  

Dokument rozvíjí problematiku vnit ní a vn jší bezpečnosti dopravy. Vnit ní 

bezpečnost se týká bezpečnosti dopravního provozu, v tšina nehod se odehraje na 

pozemních komunikacích, p ičemž ř5%105 nehod je zp sobených účastníky 

dopravního provozu. Bezpečnost železniční dopravy je na velmi vysoké úrovni a to 
                                                            
104 GEPůRDI byl vytvo en jako rámec vytvá ející podmínky pro efektivní rozvoj dopravní infrastruktury.  
Vycházel z mezinárodního srovnání metodik plánování a financování, prognózy budoucí poptávky po 
jednotlivých druzích dopravy, analýzy proveditelnosti jednotlivých projekt . Byl koncipován jako 
podklad pro zpracování OPD. Dokument GEPůRDI byl p ed schválením OPD nahrazen 
Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury Ěst edn dobý výhled p ipravovaných investic do 
dopravní infrastruktury s ohledem na čerpání zdroj  fond  EU, EIB úv r  a SFDI - resp. národníchě. Viz 
MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. GEPůRDI: Generální Plán Rozvoje Dopravní Infrastruktury. In: 
Ministerstvo dopravy ČR. [online]. 2006. [cit. 1Ř.11.2015]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/ 
NR/rdonlyres/21F3ůř0E-F2BE-452Ř-B1DD-1FE1770E2řF6/0/GEPůRDI.pdf. 
105 ČESKO. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 
2005. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/652F57Dů-535ř-4ůC6-ůC42-ř53ŘŘFED 
4032/0/MDCR_DPCR20052013_UZweb.pdf.s.17.  



30 
 

nejen v d sledku harmonizace p edpis  s p edpisy EU. Vn jšími vlivy na 

bezpečnost je ochrana p ed terorismem, vandalismu, p írodním živl m. Opat ení 

vedoucí ke zvýšení bezpečnosti budou legislativn  zakotvena.  

 Podpora rozvoje dopravy v regionech  

Tato priorita reaguje na zvýšený podíl individuální dopravy ve m stech a jejich 

aglomeracích, v nichž vnikají kongesce a dochází ke zvyšování emisí skleníkových 

plyn . Tato problematika musí být ešena nejen na celostátní úrovni, ale i na úrovni 

obecní, tj. v souladu se zásadou subsidiarity106. Možnými opat eními je rozvoj 

integrovaných dopravních systém  ve m stech a jejich okolí, podpora nemotorové 

dopravy - cyklistická a p ší doprava, zpoplatn ní či zákaz vjezdu do částí m st.  

Odraz "Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013" v železniční p epravě    

o zvýšení podílu železniční dopravy na p epravním trhu  

o orientace p edevším na osobní dálkovou a p ím stskou p epravu, 

v nejzatížen jších aglomeracích zapojení do integrovaného dopravního systému  

o p esun nákladní dopravy na železnici  

o nákladní p eprava propojená s logistickými centry umožňující multimodální 

p epravu zboží  

o aplikace moderních technologií  

o zajišt ní možnosti volného p ístupu k podnikání v železniční doprav   

odraz v železniční infrastruktu e  

o dokončení realizace tranzitních koridor  a modernizace železničních uzl 107  

o propojení všech kraj  kvalitní infrastrukturou  

o podpora p eshraničních projekt 10Ř  

                                                            
106 Zásada subsidiarity vychází z premisy, že n které cíle z oblasti sdílených pravomocí je nejvhodn jší 
ešit na národní/místní úrovni. EU m že zasáhnout jen v moment , kdy jí situace dovoluje jednat 

efektivn ji než členské zemi. Viz KUNOVÁ, Vlasta et al. Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. 1. 
vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství ůleš Čen k, 2014. ISBN: ř7Ř-Ř0-73Ř0-4řŘ-5. S. 22.  
107 Dopravním uzlem je komunikační bod, v n mž se sbíhají nejmén  t i komunikace Ědopravní cestyě.  
Viz BRINKE, Josef, 1řř2.  Úvod do geografie dopravy: Socioekonomická geografie I. 2. vydání. Praha: 
Karolinum. 107 s. 3Ř2-133-ř2, s. 1Ř.  
10Ř Nap . "Revitalizace železniční trat  Szklarska Poreba - Harrachov", "Výstavba p estupního terminálu 
Spolufinancování projekt  z EU.  
Viz: SPRÁVů ŽELENIČNÍ DORPůVNÍ CESTY. Spolufinancování projekt  z EU. In: Správa železniční 
dopravní cesty [online]. [cit. 17.11.2015]. Dostupné z: http://www.szdc.cz/modernizace-
drahy/spolufinancovani-z-eu.html.  
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o zajišt ní využití prost edk  fond  EU p i modernizace infrastruktury  

o zajišt ní interoperability a dálkového ízení provozu  

o uvedení do celostátních a významných regionálních tratí do optimálního stavu 

o zajistit elektrizaci tratí  

o rekonstrukce tratí spadajících pod mezinárodní dohody, nap . TEN-T  

o zavád ní moderního zabezpečovacího za ízení 

o zvýšení bezpečnostních parametr  železničních p ejezd   

o výstavba ve ejných logistických center ĚVLCě s možností propojení sítí více 

druh  dopravy  

o nerušit nevyužívanou železniční infrastrukturu, ale zajistit jí alternativní funkci, 

nap . cyklostezky  

o snížení hlukové zát že  

Dopravní politika stanovila evropské fondy, z nichž je možné spolufinancovat dopravní 

infrastrukturu:  

o Fond soudržnosti  

o Evropský fond regionálního rozvoje ĚERFDě prost ednictvím regionálních 

operačních program   

o ERFD prost ednictvím Operačního programu infrastruktura  

o Rozpočet TEN-T 

o Iniciativy Společenství INTEREG 

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 

ůktuáln  platným vrcholným strategickým dokumentem Vlády ČR pro sektor doprava 

je "Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050", jež byla 

chválena 12.6.2013. Dopravní politika ideov  souvisí s "Dopravní politikou České 

republiky pro léta 2005 - 2013" a vychází z analýzy jejího pln ní. Z tohoto d vodu se 

v ní stanovené cíle nem ní. Období, pro n jž byla Dopravní politika sestavena 

koresponduje s programovým obdobím 2014-2020 EU.  

Hlavním cílem Dopravní politiky je pot eba "vytvá et podmínky pro rozvoj kvalitní 

dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických 

vlastností jednotlivých druh  dopravy, na principech hospodá ské sout že s ohledem na 
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její ekonomické  sociální vlivy a dopady na životní prost edí a ve ejné zdraví,"10ř z n jž 

vyplývají následující priority:  

 Uživatelé  

Tato priorita se soust edí na rozvoj dopravní infrastruktury jako jeden z p edních 

faktor  konkurenceschopnosti regionu. Doporučuje dobudování infrastruktury 

s vazbou na ostatní členské zem  Unie Ěprioritou TEN-Tě, rozvoj družicových 

systém , napojení všech region  na transevropskou silniční, či železniční síť. 

Dopravní výkony budou p esunuty ze silnice na druhy šetrn jší k životnímu 

prost edí, rozvoj kvalitní infrastruktury je mimo jiné spat ován jako faktor 

ovlivňující cestovní ruch jednotlivých oblastí.  

 Provoz a bezpečnost dopravy  

Inteligentní systémy jsou považovány p edpoklad zvyšování kvality služeb a to 

nejen z d vodu možného sledování kongescí, ale i ízení mimo ádných situací. 

Dopravní politika tímto bodem doporučuje p ípravy vybudování multimodálních 

dopravních terminál  v dlouhodobém horizontu. Železniční doprava má značný 

potenciál v p ípad , že jej nebude limitovat kapacita železniční infrastruktury, proto 

jsou navrhovány v rámci TEN-T segregované tahy pro osobní a nákladní dopravu. 

Z pohledu železniční dopravy je doporučena orientace na trat  vyšších p epravních 

proud , autobusová doprava by ji m la zastoupit na mén  efektivních lokálních 

tratích. V p ípad  železničních p ejezd  je doporučeno zvyšování bezpečnostních 

parametr . Je kladen d raz na dokončení transformace českého železničního 

prostoru, zejména ve v ci vypo ádání majetkových pom r  Ěvlastní majetek 

nezbytný pro provozování dráhy - pozemky pod dopravní cestou, výpravní budovyě, 

které jsou jedním z faktor  zajišťujícím Českým drahám dominantní postavení na 

trhu. Jako podpora ve ejné dopravy se jeví vhodné vybudování parkovišť 

u železničních stanic, zapojení integrované p ím stské dopravy do obsluhy m st.  

 Zdroje pro dopravu 

                                                            
10ř ČESKO. Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050. Praha: Ministerstvo 
dopravy ČR, 2013. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-
3EF7E611Ř704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf. s. 10. 
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Údržba, provozování dopravní infrastruktury vyžaduje trvalý p íliv finančních 

prost edk  ve výši 2,5% HDP110, za tímto účelem je nutné stabilizovat p íjmy na její 

financování. Národními zdroji mohou být poplatky za užití dopravní cesty Ěmýtné 

i na silnicích I. t ídy, platba mýtného p ímo úm rná emisní t íd  vozidla, počtu 

nápravě, internalizace externích náklad  Ězpoplatn ní vlivu dopravy na životní 

prost edí, produkce hluku, nehodovostě. Cílem zajišt ní alternativních zdroj  

financování je motivace k realizaci PPP projekt . V p ípad  nedostatku finančních 

prost edk  preference údržby p ed výstavbou nové infrastruktury. Ve snaze snížení 

energetické závislosti dopravy dokument doporučuje zavád ní a tarifního 

zvýhodn ní energeticky úsporn jších vozidel.  

 Dopravní infrastruktura  

Kvalitní systematická údržba infrastruktury p edchází znehodnocení investic do 

infrastruktury vložené. Mezi zásady železniční infrastruktury pat í:  

o dokončení železničních koridor  do roku 201Ř 

o modernizace tratí na hlavní síti TEN-T do roku 2030 a na globální síti TEN-

T do roku 2050 

o zajišt ní kapacity pro nákladní dopravu napojenou na pr myslové zóny do 

roku 2020 

o zajišt ní kapacity osobní p ím stské doprav  u m st nad 40 tis. obyvatel 

a m stkou nad 250 tis. obyvatel 

o p íprava legislativy pro realizaci vysokorychlostních tratí  

o odstraňování úzkých hrdel dle zkušeností z provozu a provozovatel  dopravy  

o vybavení železniční sít  a vozidel systémem ERTMS  

o racionalizovat objednávku dopravy v krajích a redukovat síť nevyužívanou 

pro pravidelnou dopravní obslužnost  

K dosažení úspor v p íprav  a realizaci  je doporučeno minimalizovat rozsah 

vyvolaných investic, zavést standardy p ipravenosti stavby p ed započetím výb rového 

ízení na zhotovitele stavby, či zkoumat nové technologie a materiály, které sníží 

náklady na výstavbu a prodlouží životnost staveb.  

                                                            
110 ČESKO. Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050. Praha: Ministerstvo 
dopravy ČR, 2013. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-
3EF7E611Ř704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf. s. 42. 
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 Moderní technologie, výzkum, vývoj a inovace, kosmické technologie 

Jednou z cest udržitelného rozvoje v oblasti dopravy je aplikace výsledk  vývoje 

a výzkumu v doprav , zavád ní a podpora ITS111 systém  v nákladní, osobní 

doprav , ale i na transevropských dopravních sítích. Součástí tohoto cíle je 

využívání kosmických technologií v doprav , nap . družicový systém GůLILEO, 

GPS.  

 Snižování dopadu na zdraví a životní prost edí  

Vzhledem k nár stu negativních vliv  dopravy na životní prost edí je nezbytné 

aplikovat opat eními vedoucí k podpo e nízkoemisní nákladní dopravy, posilování 

kapacity dopravní infrastruktury p ed výstavbou nové paralelní, zajišt ní 

zpr chodn ní dopravních staveb živočich m a člov ku. 

 Sociální otázky, zam stnanost, vzd lávání a kvalifikace  

Otevírání dopravních trh  vyžaduje kvalifikované, flexibilní zam stnance v osobní 

i nákladní doprav , zam stnanc m musí být poskytnuta odborná p íprava v rámci 

vzd lávacího systému ČR.  

 Dlouhodobé vize  

Dopravní politika stanovila cíle a opat ení st edn dobého charakteru do roku 2020, 

nicmén  je možné definovat dlouhodobé vize spojené s kroky podporujícími 

udržitelný rozvoj dopravního systému České republiky. Jedná se zejména 

dlouhodobé plánování rozvoje dopravní infrastruktury, napojení ČR na 

vysokorychlostní trat  do roku 2050 a podpora využívání automobil  využívajících 

alternativní pohon s postupným vy azením automobil  na fosilní paliva z m st.  

Součást Dopravní politiky tvo í i analýza možného financování z evropských fond  

v rozpočtovém období 2014 - 2020. Dostupnými finančními nástroji jsou:112 

                                                            
111 ITS - inteligentní dopravní systémy - telekomunikační, elektronické a informační systémy, které 
umožňují sledování vým ny informace mezi dopravními prost edky s pevnými za ízeními na dopravní 
cest  či mezi samotnými vozidly, či s ídící úst ednou. Viz ČVUT PRůHů, DOPRůVNÍ FůKULTů. 
Inteligentní dopravní systémy. In: Portfolio projekt  5. etapa projektu TPSD. [online]. 2012.  [cit. 
20.11.2015]. Dostupné z: http://www.tpsd-ertrac.cz/file/portfolio-projektu-5-etapa-projektu-tpsd-4-
inteligentni-dopravni-systemy/.  
112 ČESKO. Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050. Praha: Ministerstvo 
dopravy ČR, 2013. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-
3EF7E611Ř704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf. s. 75. 
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 CEF Ězákladníě - podpora vodní a železniční dopravní infrastruktury na hlavní 

síti TEN-T 

 CEF Ěkohezníě113 - podpora vodní a železniční dopravní infrastruktury na hlavní 

síti TEN-T a p eshraniční úseky silniční infrastruktury rovn ž na síti TEN-T 

 Fond soudržnosti - podpora výstavby dopravní infrastruktury na síti TEN-

T a v p ípad  železniční infrastruktury i mimo síť TEN-T 

 Evropský fond regionálního rozvoje ĚERDFě - opat ení na dopravní 

infrastruktu e v regionech a mimo síť TEN-T 

Na "Dopravní politiku ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050" navazuje 

komplexní strategický dokument "Dopravní sektorové strategie 2. fáze". 

3.3 Dopravní sektorové strategie 

Dopravní sektorové strategie jsou strategické dokumenty rozvíjejí priority a cíle  

Dopravní politiky České republiky ve dvou úrovních. Na evropské úrovni jsou jedním 

z p edpoklad  schválení Operačního programu Doprava a tím i zajišt ní finančních 

prost edk  z fond  EU. Na úrovni národní p edstavují podrobnou koncepci rozvoje 

dopravní infrastruktury v delších časových horizontech. Globálním cílem je "zpracování 

stabilního rámce pro plánování udržitelného rozvoje dopravní infrastruktury."114 

P edstavují zásady kvalitního provozování dopravní infrastruktury a principy 

prioritizace rozvojových projekt  v souvislosti s finančním rámcem.115  

Vzhledem k tématu diplomové práce bude p edstaven pouze rozvoj železniční 

infrastruktury. 

                                                            
113 Kohezní CEF - finanční prost edky byly p evedeny z Fondu soudržnosti. ůktuáln  se jedná o 10 mld. 
eur. Čerpání je možné pouze pro zem , které mají p ístup i ke zdroj m Fondu soudržnosti.   
114 Viz ČESKO. Dopravní sektorové strategie, 2. fáze ĚSt edn dobý plán rozvoje dopravní infrastruktury 
s dlouhodobým výhledemě. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2013. Dostupné z: http:// 
www.dopravnistrategie.cz/images/projekt/ke-stazeni/DSS2_SouhrnnyDokument.pdf. s. 13. 
115 Viz ČESKO. Dopravní sektorové strategie, 2. fáze ĚSt edn dobý plán rozvoje dopravní infrastruktury 
s dlouhodobým výhledemě. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2013. Dostupné z: http:// 
www.dopravnistrategie.cz/images/projekt/ke-stazeni/DSS2_SouhrnnyDokument.pdf. 
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3.3.1 Dopravní sektorové strategie, 1. fáze (horizont do roku 2013) 
(DSS 1) 
1. fáze Dopravní sektorové strategie je vypracována v krátkodobém horizontu do roku 

2013 a p edstavuje základ, na n mž bude zpracována 2. fáze Dopravní sektorové 

strategie. Cílem tohoto dokumentu je ciselace cíl  "Dopravní politiky České republiky 

pro léta 2005-2013" a stanovení plánu pln ní krok  stanovených v OPD 1. Strategie se 

v nuje analýze pozic jednotlivých druh  dopravy a p edpokládaného vývoje jejich 

pozic, stanovuje služby, jež by zajistily danému sektoru rozvoj. Na základ  analýzy 

mezer stanovuje priority dopln ní dopravní infrastruktury a nových služeb, jež povedou 

k dosažení stanovených cíl . Implementační plán stanoví možné cesty vývoje 

s p ihlédnutím na snížení rizika a optimální využití prost edk . Železniční doprava bude 

p edstavena od analýzy současného stavu až po varianty scéná e financování železniční 

infrastruktury.  

Česká železniční infrastruktura tvo í jednu z nejhustších sítí na sv t , p itom je pouze 

t etina sít  elektrizovaná. Od roku 1řř3 je soust ed na pozornost na budování 

tranzitních koridor  ĚIII. a IV.ě a modernizaci tratí.  

Ze SWOT analýzy vyplývá jako silná stránka hustá železniční síť, nízká nehodovost 

a nízká produkce skleníkových plyn , jako p íležitost je shledáváno napojení tratí na 

významná letišt , dobudování transitních koridor . Mezi slabé stránky je za azen špatný 

technický stav tratí, nedostatečné napojení odlehlejších region  na moderní síť, hrozbou 

je pojmenováno nedostačující napojení pr myslových areál  na železniční síť 

a nedostatek v le politik  otev ít železniční trh dalším provozovatel m osobní dopravy.  

Ze shrnutí konkurenceschopnosti jednotlivých dopravních mód  plyne možnost 

uplatn ní v p íprav  silných dopravních proud , jako perspektivní se jeví p ím stská a  

dálková doprava, a spolupráce s logistickými parky a pr myslovými centry.  

Z d vodu zvýšení dostupnosti region  je nezbytné dokončit modernizaci III. a IV. 

transitního železničního koridoru, modernizace železničních uzl  a optimalizace 

železniční infrastruktury na celostátní i regionální úrovni. ůnalýza mezer poukazuje na 

nedokončené úseky všech 4 transitních koridor  a nedostatečnou kapacitu 

v jednotlivých krajích, zároveň doporučuje trati, pop . úseky, na nichž by m la 

prob hnout modernizace, či zkapacitn ní.  
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V rámci multikriteriální analýzy byly hodnoceny p ipravované projekty a na jejích 

výsledcích Ěspolu s odhadem vývoje zdroj ě byl sestaven investiční plán dopravní 

infrastruktury. Danému dopravnímu odv tví jsou p id leny zdroje, 116 p ičemž pro účely 

realizace všech projekt  železniční infrastruktury je nezbytné postupné p id lení 31ř 

5ř5 mil. Kč správci železniční dopravní cesty.   

Hlavním cílen této strategie bylo zp esn ní plánu vedoucího k napln ní cíl  

stanovených Operačním programem Doprava. Jím stanovené cíle byly potvrzeny jako 

nezbytné. Jedním z výstup  je investiční plán všech infrastrukturních projekt  

se azených na základ  priorit stanovených p i hodnocení MKů, dosaženého stupn  

p ípravy a časové realizovatelnosti.117 Tento plán je zapracován do 3 scéná  na základ  

disponibility zdroj . 

3.3.2 Dopravní sektorové strategie 2. fáze (St ednědobý plán rozvoje 

dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem) (DSS 2) 

13.11.2013 byl schválen dokument formulující cíle rozvoje dopravní infrastruktury ve 

st edn dobém horizontu Ětj. do roku 2020ě a výhledov  do roku 2050. "Dopravní 

sektorové strategie 2. fáze" vychází z "Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 

s výhledem do roku 2050".  

Dokument je rozd len do 10 okruh  - Knih - rozčlen ných na část analytickou ĚKnihy 

1-3ě a návrhovou ĚKnihy 4-10ě. Vzhledem k podobnosti tohoto dokumentu s první fází 

DSS nebude podrobn  rozvád n postup dle jednotlivých knih, ale budou p edstaveny 

pouze body d ležité pro železniční infrastrukturu.  

SWOT analýza považuje za silnou stránku železniční dopravy nízký vliv na ŽP, nízkou 

nehodovost, uplatnitelnost v integrovaných dopravních systémech. Slabou stránkou je 

zastaralost vozového parku, hlučnost, nízká kapacitnost železniční infrastruktury. Jako 

p íležitosti je spat ována podpora environmentáln  šetrn jšího dopravního módu, 

podpora p ím stské, dálkové i regionální dopravy o silných proudech. Mezi hrozby pat í 

                                                            
116 Výše pot ebných zdroj  je stanovena dle seznamu projekt  realizovatelných po roce 2010 a jejich 
investičním náklad m stanoveným správci dopravní cesty. Viz ČESKO. Dopravní sektorové strategie, 1. 
fáze Ěhorizont do roku 2013ě. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2010. Dostupné z: 
www.opd.cz/Providers/Document.ashx?id=341 
117 Seznam prioritizovaných projekt  k nahlédnutí na: www.opd.cz/Providers/Document.ashx?id=341 
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konkurence silniční dopravy, nedostatek zdroj  na údržbu a rozvoj infrastruktury, 

hrozbu p edstavuje i nejasnost ve využití neefektivních regionálních tratí.    

Stanovena vn jší ĚEU a národní ě a vnit ní východiska SDP a DP ČR. Vn jšími 

východisky jsou p evod 30 % p epravy nákladu po silnici na jiný druh dopravy do roku 

2030, dokončení modernizace koridor  do 201Ř, modernizace železničních uzl , 

dokončení sít  TEN-T do 2030 a globální sít  do 2050, dokončení VRT, napojení všech 

kraj  na kvalitní železniční síť, podpora p eshraničních projekt . Mezi vnit ní 

východiska pat í pokles silniční nákladní dopravy, v tší využití železnice pro 

p ím stskou a m stskou dopravu.  

DSS 2 stanovuje nezbytnost zkvalitn ní propojení železniční dopravou ve sm rech, 

Praha - Lovosice - Ústí nad Labem - státní hranice CZ/D, Praha - Liberec - státní 

hranice CZ/PL, Praha - Beroun, Praha - Brno, Plzeň - Domažlice- státní hranice CZ/D, 

Brno - P erov, P erov - Ostrava - státní hranice CZ/PL, zároveň stanovuje výši 

investičních náklad  pro železniční infrastrukturu ve výši ř50 mld. Kč pro období 2014 

- 2020.  

4. Národní rozvojový plán (NRP), Národní strategický 
rozvojový rámec (NSRR), Operační program Doprava (OPD) 

Tato kapitola pojednává o implementaci politiky soudržnosti11Ř, sestává se proto 

z objasn ní pojm  relevantních k politice soudržnosti a strategických dokument , na 

jejichž základ  je vytvo en operační program.  

4.1 Politika soudržnosti  

Politika soudržnosti byla ustanovena v 70. letech za účelem snižování meziregionálních 

disparit, za stejným účelem funguje i v současnosti - je nástrojem pro snižování 

sociáln -ekonomických rozdíl  mezi regiony Evropské unie. Slouží k posílení 

hospodá ského rozvoje, podílí se na tvorb  nových pracovních míst a vytvá í podmínky 

pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu a tím i celé EU. Její fungování spočívá na 

solidarit  vysp lých členských zemí s mén  rozvinutými, sm uje proto finanční 
                                                            
11Ř Politika soudržnosti je též nazývána politikou regionální, či politikou hospodá ské a sociální 
soudržnosti.  
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nástroje do oblastí, na n ž budou mít nejv tší dopad. Je možné považovat ji za politiku 

investiční, neboť finanční prost edky jsou často sm rovány do investic napomáhajících 

hospodá skému r stu.  

Kohezní politika se člení mezi nejvýznamn jší politiky Evropské unie, o čemž sv dčí 

i výše alokovaných prost edk  z rozpočtu Evropské unie. Pro programového období 

2007 - 2013 se alokace pohybovala ve výši 36% Ě30Ř mld. eurě.11ř 

Dle Na ízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006 jsou stanoveny cíle "definované tak, aby usilovaly 

o konvergenci členských stát  a region , regionální konkurenceschopnost 

a zam stnanost, jakož i evropskou územní spolupráci."120 Tímto na ízením jsou 

definovány 3 cíle regionální politiky:  

 Konvergence - zahrnuje všechny státy a regiony, jejichž HDP na obyvatele je 

nižší než 75 % pr m ru EU. V období 2007 - 2013 do tohoto cíle spadá 25,6 % 

populace EU, p ičemž řŘ% je zastoupena obyvatelstvem nov  p istoupivších 

zemí, zbylá 2% tvo í obyvatelstvo jižního Špan lska, jižní Itálie, východního 

N mecka, Západní Wales a část ecka.121 V České republice do n j spadají 

všechny regiony soudržnosti krom  hl. m. Prahy.  

Pro tento cíl dosahuje celounijní alokace výše 2Ř3 mld. eur122, v České republice 

výše 25,Řř mld. eur.123 

Podpora tohoto cíle m že být čerpána z:124 

                                                            
11ř MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Finanční perspektiva EU pro období 2007 - 2013. In: 
Strukturalni fondy.  [online]. 23.2.200ř. [cit. 25.11.2015]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Dokumenty/Legislativa/Financni-perspektiva-
2007-2013/Financni-perspektiva-EU-na-leta-2007-2013-vysledn. 
120 RůDů EVROPSKÉ UNIE. Nů ÍZENÍ RůDY ĚESěč. 10Ř3/2006ze dne 11.července 2006, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení na ízení ĚESěč. 1260/1řřř. In: Strukturální fondy. 2006. L 210/25. 54 s. Dostupný 
z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/4c3fŘc2Ř-6b0Ř-41e1-Ř466-řf53ř77c56b7/obecne 
_4c3fŘc2Ř-6b0Ř-41e1-Ř466-řf53ř77c56b7. 
121 EVROPSKÁ KOMISE. Zp sobilé oblasti EU podle Cíle konvergence a Cíle evropské 
konkurenceschopnosti a zam stnanosti. In: Europa. [online]. poslední aktualizace 23.7.2015. [cit. 
25.11.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/atlas2007/index_cs.htm 
122 EVROPSKÁ KOMISE. Dostupné finanční prost edky. In: Europa. [online]. poslední aktualizace 
ř.3.2015. [cit. 25.11.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/fonds/ 
index_cs.htm. 
123 MůCHÁLEK, Petr et al. Dotační politiky EU (Jak napsat dobrou projektovou žádost). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. s. ř4. ISBN ř7Ř-Ř0-210-711Ř-6. s. 36.  
124 MůREK, Dan, KůNTOR, Tomáš. P íprava a ízení projekt  strukturálních fond  Evropské unie. 2. 
vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister and Principal, 200ř. s. 215. ISBN ř7Ř-Ř0-
Ř702ř-56-5. s. 24.  
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o Evropského fondu pro regionální rozvoj - orientuje se na podporu 

modernizace ekonomiky, rozvoj infrastruktury a ochranu 

životního prost edí. 

o Evropského sociálního fondu - poskytuje podporu vzd lávacím 

systém m, sociálním a ošet ovatelským službám, investuje do 

lidského kapitálu a optimalizace ve ejné zprávy. 

o Kohezního fondu ĚFondu soudržnostiě - podporuje rozsáhlé 

projekty v oblasti životního prost edí a dopravní infrastruktury.  

 Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost125 - tento cíl je určen region m 

s vyšším HDP na obyvatele než 75% pr m ru EU, nicmén  čelí problematice 

nezam stnanosti vyšší než je stanoven unijní pr m r. Jedná se o oblasti čelící 

poklesu populace, vyskytuje se zde vyšší kriminalita a chudoba. V České 

republice pod n j spadá pouze Hl. m. Praha.  

Pro tento cíl dosahuje celounijní alokace výše Ř,72 mld. eur126, v České 

republice výše 0,42 mld. eur.127 

Podpora m že být čerpána z Evropského fondu pro regionální rozvoj, či 

Evropského sociálního fondu.  

 Evropská územní spolupráce12Ř - podílí se na rozvoji území pomocí 

p eshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce. Mezi prioritami je 

za azena podpora v dy, výzkumu, ochrana životního prost edí a ízení vodních 

zdroj . Do tohoto cíle pat í celá Česká republika. Pro tento cíl dosahuje 

celounijní alokace výše 54,ř6 mld. eur12ř, v České republice výše 0,3ř mld. 

eur.130 

Podpora m že být čerpána jen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

                                                            
125 ibidem, S. 25.  
126 EVROPSKÁ KOMISE. Dostupné finanční prost edky. In: Europa. [online]. poslední aktualizace 
ř.3.2015. [cit. 25.11.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/ 
fonds/index_cs.htm. 
127 MůCHÁLEK, Petr et al. Dotační politiky EU (Jak napsat dobrou projektovou žádost). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. s. ř4. ISBN ř7Ř-Ř0-210-711Ř-6. s. 40.  
12Ř ibidem, S. 26. 
12ř EVROPSKÁ KOMISE. Dostupné finanční prost edky. In: Europa. [online]. poslední aktualizace 
ř.3.2015. [cit. 25.11.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/ 
fonds/index_cs.htm 
130 MůCHÁLEK, Petr et al. Dotační politiky EU (Jak napsat dobrou projektovou žádost). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. s. ř4. ISBN ř7Ř-Ř0-210-711Ř-6. S. 40.  
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Principy politiky soudržnosti  

Kohezní politika je založena na n kolika principech, které jsou aplikovány v pr b hu 

celého procesu poskytnutí pomoci. V programovém období 2007 - 2013  jsou 

využívány zejména principy:131  

 programování je hlavním principem strukturálních fond , jejichž prost edky 

jsou alokovány na základ  víceletých plán  regionálního rozvoje schválených 

Komisí. Cílem programování je vyhnout se nekoncepčním a mén  p ínosným 

projekt m. 

 koncentrace úsilí zam it finanční prost edky fond  tak, aby p sobily 

v nejpot ebn jších oblastech za nejv tšího efektu. Snahou je vyhnout se 

rozm ln ní prost edk  a vynaložit je na v tší projekty. 

 partnerství požaduje aktivní účast  všech dotčených stran, tj. participaci 

Evropské Komise, regionálních a místních aktér  v rámci všech etap 

administrace fond  tak, aby se na d lení prost edk  podíleli samotní p íjemci  

 adicionality znamená, že poskytnuté prost edky jsou pouze doplňkem výdaj  na 

projekt,  tyto prost edky nesmí sloužit jako náhrada vlastních finančních zdroj  

 monitorování a vyhodnocování slouží k vyhodnocení efektivity vynaložených 

prost edk . Jedná se o kontrolu v cné a finanční nápln  projektu. 

Operační programy 

Operační program je dokument schválený Evropskou komisí za účelem realizace priorit 

stanovených Národním strategickým referenčním rámcem za finanční podpory jednoho 

z fond  EU - ERDF, FS, ESF132, či EFF133. Pro žadatele p edstavuje jeden 

z nejvýznamn jších dokument , neboť obsahuje opat ení pro realizaci projekt .  

 tematické Ěsektorovéě programy jsou zacílené na konkrétní tématiku. Roli 

ídícího orgánu plní p íslušná ministerstva. 

                                                            
131 ibidem, S. 27.  
132 ESF - European social fund - Evropský sociální fond je prvním strukturálním fondem byvše založen 

ímskou smlouvou v roce 1ř57 za účelem podpory zvyšování zam stnanosti a mobility V současnosti, 
v reakci na vývoj společnosti, je rovn ž zam en na sociální začleňování a vytvá ení rovných p íležitostí.  
133 EFF - European fisheries fund - Evropský rybá ský fond, operující od 2007, poskytuje finanční 
podporu za účelem zachování evropského rybolovu a ochran  životního prost edí.  
Pozn. k bodu 131 a 132 - vzhledem k účelu t chto fond  a tématu DP nebude tato tematika dále v práci 
rozvád na.   



42 
 

 regionální  operační programy ĚROPě p ispívají k rozvoji region  pokrývajíce 

více tematických oblastí. ídícím orgánem jsou Regionální rady regionu 

soudržnosti. 

 operační programy Praha p ispívají k ekonomickým zm nám v pr myslových 

a m stských oblastech s HDP vyšším než 75% pr m ru EU.  

 Evropská územní spolupráce - operační programy se týkají spolupráce 

hraničních region  s cílem podpory rozvoje v dy, výzkumu a inovací, ochrany 

životního prost edí,  p edcházení rizik m, či cestovního ruchu v t chto 

oblastech. 

V níže p ipojené tabulce jsou zaznamenány všechny operační programy programového 

období 2007 - 2013 v návaznosti na cíl politiky soudržnosti a alokovanými prost edky. 

Tabulka 2: P ehled operačních program  programového období 2007 - 2013 

Zkratka OP Název OP/ROP 
Zdroj 

financov
ání 

ídící orgán 

Celková 
p id lená 

částka 
v mil. eur 

Procent
uální 

podíl na 
alokaci 
NSRR 

1. cíl: Konvergence  
Tematické OP  
1.OP D OP Doprava FS / 

ERDF 
Ministerstvo 
dopravy 

5Ř20 21,Ř 

2. OP ŽP OP Životní prost edí FS / 
ERDF 

Ministerstvo 
životního 
prost edí 

4ř20 1Ř,4 

3.OP PI OP Podnikání a inovace ERDF Ministerstvo 
pr myslu 
a obchodu 

3120 11,7 

4.OP VaVpL OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

ERDF Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a t lovýchovy 

2070 7,7 

5.OP VK OP Vzd lání pro 
konkurenceschopnost 

ERDF Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a t lovýchovy 

1Ř30 6,6 

6.OP LZZ OP Lidské zdroje 
a zam stnanost 

ERDF Ministerstvo 
práce 
a sociálních v cí 

1ŘŘ0 7,1 

7. IOP Integrovaný OP ERDF Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1620 6,0 

Ř. OP TP OP Technická pomoc ERDF Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

22ř 0,7 

Regionální OP  
ř. ROP SZ ROP pro NUTS II 

Severozápad  
ERDF RR Severozápad 

ĚÚstí nad 
762,77 2,ř 
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Labemě 
10. ROP MS ROP pro NUTS II 

Moravskoslezsko  
ERDF RR 

Moravskoslezok
o ĚOstravaě 

734,27 2,Ř 

11. ROP JV ROP pro NUTS II 
Jihovýchod  

ERDF RR Jihovýchod 
ĚBrnoě 

720,36 2,7 

12. ROP SM ROP pro NUTS II 
St ední Morava  

ERDF RR St ední 
Morava 
ĚOlomoucě 

672,24 2,5 

13. ROP SV ROP pro NUTS II 
Severovýchod  

ERDF RR 
Severovýchod 
ĚHradec 
Královéě 

671,2ř 2,5 

14. ROP JZ ROP pro NUTS II 
Jihozápad  

ERDF RR Jihozápad 
ĚČeské 
Bud joviceě 

633,65 2,4 

15 ROP SČ ROP pro NUTS II 
St ední Čechy 

ERDF RR St ední 
Čechy ĚPrahaě 

571,72 2,1 

      
2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost  
16. OP PK OP Praha - 

Konkurenceschopnost 
ERDF Magistrát 

hlavního m sta 
Prahy 

241,2 0,ř 

17. OP Pů OP Praha - ůdaptabilita ESF Magistrát 
hlavního m sta 
Prahy 

10Ř,3ř 0,4 

3. cíl: Evropská územní spolupráce  
1Ř. ČR-PL OP P eshraniční 

spolupráce ČR-Polsko 
ERDF Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
21ř,46 0,Ř 

1ř. ČR-SR OP P eshraniční 
spolupráce SR-ČR 

ERDF - ř2,74 Ěpro 
ČR 56,55ě 

- 

20. R-ČR OP P eshraniční 
spolupráce Rakousko-
ČR 

ERDF - 107,44 
Ěpro ČR 
6ř,12ě 

- 

21. S-ČR OP P eshraniční 
spolupráce Sasko-ČR 

ERDF - 207,40 
Ěpro ČR 
67,20ě 

- 

22. B-ČR OP P eshraniční 
spolupráce Bavorsko-
ČR 

ERDF - 115,51 - 

23. OP MS OP Mezinárodní 
spolupráce 
ĚINTERREG IVCě 

ERDF - 321,32 - 

24. OP NS OP Nadnárodní 
spolupráce ĚCentral 
Europeě 

ERDF - 37,46 - 

25. Interact Servisní program 
INTERůCT II 

 -  - 

26. ESPON Program ESPON 2013  - 45 - 
Zdroj: MůCHÁLEK, Petr et al. Dotační politiky EU (Jak napsat dobrou projektovou žádost). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. s. ř4. ISBN ř7Ř-Ř0-210-711Ř-6. s. 37. 
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4.2 ůrchitektura kohezní politiky České republiky  

Rozvoj dopravní infrastruktury je jedním z klíčových témat kohezní politiky, jejíž 

prioritou je podpora harmonického a udržitelného rozvoje všech členských zemí 

Evropské unie.  

Politika soudržnosti je realizována na úrovni národní, její financování je podmín no 

vypracováním programových dokument 134, v nichž bude stanovena cesta 

implementace kohezní politiky. Pro Českou republiku znamenal vstup do Evropské unie 

mimo jiné i povinnost uvést do souladu národní dokumenty regionální politiky 

s dokumenty na úrovni Evropské unie.  

Každá členská zem  je povinna vypracovat Národní rozvojový plán ĚNRPě135, v n mž 

specifikuje současnou situaci zem , její hlavní problémy, definuje globální cíl politiky 

soudržnosti. S ohledem na skutečnost, že cíle členských stát  nejsou vždy zcela totožné 

s prioritami EU, je nezbytné nalézt konsenzus mezi Národním rozvojovým plánem na 

národní úrovni a Strategickými obecnými zásadami Společenství ĚSOZSě na úrovni EU. 

Pr nikem t chto dokument , respektive jejich priorit, je Národní strategický referenční 

rámec ĚNSRRě, jenž definuje operační programy vedoucí k uskutečn ní cíl  politiky 

soudržnosti a poskytuje p ehled opat ení vedoucích k realizaci kohezní politiky. 

Posledním mezičlánkem je operační program stanovující priority v daných oblastech 

spolupráce.  

V následující části budou blíže rozvedeny jednotlivé strategické dokumenty pro 

programové období 2007-2013, neboť praktická část diplomové práce do n j rovn ž 

spadá.  

4.1.1 Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) 2007 - 2013 
SOZS jsou rámcovým strategickým dokumentem stanovujícím priority kohezní politiky 

a zp sob co nejefektivn jšího využití finančních prost edk , které má k dispozici.136 Pro 

období 2007-2013 Komise stanovuje priority137:  

                                                            
134 Princip programování znamená  
135 NRP je podkladem jednání České republiky s Komisí o implementaci politiky soudržnosti.  
136 Pro programové období 2007-2013 kohezní politice p ipadlo 30Ř 041 mil. eur v cenách roku 2004. 
Tato částka činí cca 34 % celkového rozpočtu EU. České republice bylo p id leno 26 6ř2 mil. eur. Viz 
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 zvýšení atraktivity členských stát , region  a m st zvýšením jejich dostupnosti, 

zajišt ním kvality a úrovn  služeb a ochrany životního prost edí 

 podpora inovací, podnikatelského ducha a znalostního hospodá ství za využití 

kapacit pro výzkum a inovace, včetn  informačních a komunikačních 

technologií  

 tvorba nových a lepších pracovních míst umožňující zapojení více osob do 

zam stnání, zlepšení adaptability pracovník  a podnik , zvýšení investic do 

lidského kapitálu 

Obecné zásady p edstavují rámec, v n mž by se m ly pohybovat členské zem  

a regiony p i sestavování vnitrostátních a regionálních program  za možnosti posouzení 

p isp ní ke stanoveným cíl m EU.  

P ístup k dopravní infrastruktu e je považován za p edpoklad zvýšení 

konkurenceschopnosti a atraktivity region  EU. Efektivní dopravní infrastruktura 

zvyšuje určuje míru hospodá ského rozvoje, neboť ovlivňuje atraktivitu místa pro 

investory a zvyšuje mobilitu osob. Do rozvoje infrastruktury by však m lo být 

investováno objektivn , tzn. s ohledem na míru návratnosti, na hustotu a míru p etížení 

infrastruktury, v neposlední ad  se zohledn ním environmentálních vliv . Současn  by 

rozvoj infrastruktury m l korespondovat s principy stanovenými Bílou knihou, zejména 

ve snaze redukce nerovnom rného využití jednotlivých dopravních mód , díky čemuž 

se velká pozornost obrací na vložení investic do železniční infrastruktury. V neposlední 

ad  by m la být posílena interoperabilita železniční sít  na celém území EU zavedením 

systému ERTMS.   

4.1.2 Národní rozvojový plán (NRP) 2007-2013 
NRP slouží jako výchozí strategický dokument, na jehož základ  m že Česká republika 

čerpat finanční prost edky ze strukturálních fond  a Kohezního fondu za účelem 

realizace projekt  vedoucích k napln ní priorit politiky soudržnosti. Zároveň 

                                                                                                                                                                              
EVROPSKÁ KOMISE. Cohesion policy 2007–13 ĚCommentaries and official textsě. In: Europa. 
[online]. 2007. [cit. 1.12.2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ 
docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_en.pdf. s. 24-25. 
137 EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti pro podporu r stu a zam stnanosti:Strategické obecné 
zásady Společenství, 2007-2013. In: Europa. [online]. 2006. [cit. 1.12.2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_cs.pdf. s. 12.  
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p edstavuje prost edníka ve vyjednávání Evropské komise ve v ci Národního 

strategického referenčního rámce.13Ř Zam ení cíl  NRP vychází se SOZS, Strategie 

udržitelného rozvoje, Strategie hospodá ského r stu a Strategie regionálního rozvoje. 

Sestává se ze šesti kapitol, jež budou na následujících ádcích rozvedeny zejména ve 

spojitosti s rozvojem železniční infrastruktury: 

 Kapitola první se soust eďuje na analýzu současného ekonomického 

a sociálního vývoje České republiky, a zhodnocuje výsledky rozvojových 

program . Železniční infrastrukturu prezentuje jako siln  zanedbanou 

Ěnevyhovující technický stav tratí a zastaralé sd lovací a zabezpečovací 

za ízeníě, jejíž technický stav neumožňuje dosažení vyšší p epravní rychlosti. 

Problémem k náprav  je shledáván nevyhovující stav tratí, železničních uzl  

ovlivňujících časové ztráty a železničních voz . Od ř0. let probíhá modernizace 

hlavních železničních tratí - 4 tranzitních železničních koridor : I. TŽK: ĚBerlin 

- Dresdeně - D čín - Praha - Pardubice - Česká T ebová - Brno - B eclav - ĚWien 

/ Bratislava - Budapestě , II. TŽK: ĚGdaňsk - Warzsawa - Katowiceě - Petrovice 

u Karviné - Ostrava - P erov - B eclav; odbočná v tev P erov - Olomouc - Česká 

T ebová, III. TŽK: ĚLe Havre - Paris - Frankfurt a.M.ě - Cheb - Plzeň - Praha - 

Ostrava - ĚŽilina - Košice - Lvově; odbočná v tev Plzeň - Domažlice - 

ĚNürnbergě. IV. TŽK: ĚStockholm - Dresdeně - D čín - Praha - Tábor - Veselí 

nad Lužnicí - České Bud jovice - Horní Dvo išt  - ĚLinz - Salzburg - Ljubljana - 

Rijeka - Zagrebě.13ř   

 Druhá kapitola je vymezena pro SWOT analýzu.  

 T etí kapitola definuje cíle, strategie a prioritní osy140 NRP. V této kapitole 

stanovený globální cíl vychází z premisy, že se konkurenceschopná Česká 

republika bude podílet na konkurenceschopnosti celé EU: „Globálním cílem 

Národního rozvojového plánu v období 2007 - 2013 je p eměna 

socioekonomického prost edí České republiky v souladu s principy udržitelného 

                                                            
13Ř EVROPSKÁ KOMISE.  Nů ÍZENÍ RůDY ĚESě č. 10Ř3/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení na ízení ĚESě č. 1260/1řřř. In: Ú . v st. L, 31.7.2006, s. 25. Dostupný také z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/644ed103-e364-4bb0-Ř6a6-ca026ř5eeřř1/Konsolidovana-
verze-Narizeni-Rady-%2ŘES%2ř-c-10Ř32006_644ed103-e364-4bb0-Ř6a6-ca026ř5eeřř1.pdf?ext=.pdf 
13ř MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Národní rozvojový plán ČR 2007-2013. In: Kraj 
Vysočina . [online]. 2005. [cit. 2.12.2015]. Dostupné z: https://www.kr-vysocina.cz/Vismo 
Online_ůctionScripts/File.ashx?id_org=45000Ř&id_dokumenty=400216ř. s. 76.  
140 Prioritní osa p edstavuje jednu z priorit rozvojové strategie v dané oblasti a je složena z operací 
navzájem souvisejících a majících konkrétní kvantifikovatelné cíle.  



47 
 

rozvoje tak, aby Česká republika byla p itažlivým místem pro realizaci investic, 

práci a život obyvatel. Prost ednictvím trvalého posilování 

konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude 

vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti 

a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně 

kvality života obyvatelstva."141 Intervence vycházející z globálního cíle NRP by 

m ly být orientovány na zvyšování atraktivity státu a region  zkvalitňováním 

infrastruktury, podporu podnikání a inovací, tvorbu nových pracovních míst, 

dlouhodob  udržitelný rozvoj a zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního 

ruchu. K napln ní globálního cíle jsou stanoveny 4 strategické cíle:  

o Konkurenceschopná česká ekonomika  

o Otev ená, flexibilní a soudržná společnost 

o Kvalitní fyzické prost edí  

o Vyvážený rozvoj území 

 Priority naplňují výše uvedené strategické cíle. Oblast dopravy a dopravní 

 infrastruktury je začlen na v 1. strategickém cíli pod prioritní osou Životní 

 prost edí a dostupnost. Nicmén  infrastruktura m že být podporována i ze 4. 

 strategického cíle pod prioritní osou "Harmonický a vyvážený rozvoj území 

 České republiky". 

 Ve čtvrté kapitole jsou vymezeny operační programy ĚŘ tematických 

a 7 regionálních region  soudržnosti, 2 pro hl. m. Praha, 5 program  

p eshraniční spolupráce a programy nadnárodní a meziregionální spolupráceě. 

Pro každý OP je již definován globální cíl, pro OPD je snaha vytvo it podmínky 

pro zajišt ní rozvoje kvalitní dopravy podle princip  udržitelného rozvoje". 

Operační program doprava bude rozveden v následujících kapitolách. 

 V kapitole 5 - Rozložení finančních zdroj  mezi prioritní oblasti jsou uvedeny 

fondy financování jednotlivých operačních program .  

Dle odhad  MD ČR si investice do DI vyžádají v období 2007 - 2013 12,56 

mld. eur142, spolufinancovaných prost edk  bylo vyčísleno Ř,Ř6ř mld. eur.  

                                                            
141 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Národní rozvojový plán ČR 2007-2013. In: Kraj 
Vysočina . [online]. 2005. [cit. 3.12.2015]. Dostupné z: https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline 
_ůctionScripts/File.ashx?id_org=45000Ř&id_dokumenty=400216ř. s. 131. 
142 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Národní rozvojový plán ČR 2007-2013. In: Kraj 
Vysočina . [online]. 2005. [cit. 4.12.2015]. Dostupné z: https://www.kr-vysocina.cz/ 
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V této kapitole je uvedeno rozložení priorit NRP mezi OP ĚPriorita NRP 

"Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií": 

OPD - 75%, Regionální OP - 20%, Integrovaný OP - 5 %ě a rozložení výše 

prost edk  z Evropského fondu regionálního rozvoje Ě2,660 mld. eurě a Fondu 

soudržnosti  Ě4,524 mld. eurě. 

 6. kapitola - ízení a koordinace politiky soudržnosti v ČR v období 2007 - 

2013 - se v nuje ídícím orgán m, monitorovacím výbor m, finančnímu ízení 

a kontrole.   

4.1.3 Národní strategický referenční rámec ČR 2007 - 2013 (NSRR) 

NSRR plní roli strategického dokumentu na národní úrovni obsahujícího priority, na 

n ž Česká republika využije v období 2007 - 2013 finanční prost edky evropských 

fond . Rozvíjí priority a cíle definované Národním rozvojovým plánem, slouží jako 

podklad pro konzultaci operačních program  členských stát  s Komisí, která je 

schvaluje dle čl. 32 na ízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006143. 

Součást dokumentu tvo í socioekonomická analýza, v níž hodnotí železniční 

infrastrukturu jako zastaralou, s nutnou modernizací hlavních tratí - 4 TŽK 

procházejících ČR - a železničních uzl  tak, aby již nedocházelo k propad m rychlosti 

na tratích a železniční doprava mohla konkurovat ostatním dopravním mód m. Podpora 

kombinované p epravy zboží je vhodná k podpo ení výstavbou p ekladišť p ístupných 

ostatním dopravc m. Další analytickou částí je SWOT analýza a zhodnocení minulého 

programového období.  

Ve strategické části udává sm r operačním program m tak, aby finanční zdroje EU 

p isp ly co nejefektivn ji k realizaci globálního cíle definovaného následovn : 

"Globálním cílem je p em na socioekonomického prost edí ČR v souladu s principy 

udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla p itažlivým místem pro realizaci investic, práci 

a život obyvatel. Prost ednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude 

dosahováno udržitelného r stu s cílem dosáhnout hospodá ské úrovn  EU-25. ČR bude 
                                                                                                                                                                              
VismoOnline_ůctionScripts/File.ashx?id_org=45000Ř&id_dokumenty=400216ř. s. 1řŘ. 
143 Nů ÍZENÍ RůDY ĚESě č. 10Ř3/2006 ze dne 11.července 2006, o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
na ízení ĚESě č. 1260/1řřř. In: Strukturální fondy. [online]. 2006. [cit. 3.12.2015]. Dostupné z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/4c3fŘc2Ř-6b0Ř-41e1-Ř466-řf53ř77c56b7/obecne_4c3fŘc2Ř-
6b0Ř-41e1-Ř466-řf53ř77c56b7 
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usilovat o r st zam stnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj region , který povede 

ke zvyšování úrovn  kvality života obyvatelstva."144 Faktory posilující 

konkurenceschopnost - stávající se zároveň cíli národní úrovn  regionální politiky - 

jsou:  

 Konkurenceschopná česká ekonomika - pozornost sm ována na podporu 

inovací a inovačního podnikání, rozvoj vývoje a výzkumu a jejich reálnou 

aplikovatelnost na trhu.  

 Otev ená, flexibilní a soudržná společnost - orientován na rozvoj znalostní 

ekonomiky, tvorbu nových pracovních míst a prosazování rovných p íležitostí .  

 ůtraktivní prost edí - vytvá í hmotné základy hospodá ského a sociálního 

rozvoje investováním do zlepšení životního prost edí a dostupnosti dopravních 

sítí. Implementace skrze OPD orientována na zpr chodn ní tranzitních koridor  

-  projekty TEN-T -, podporu ekologicky šetrné železniční dopravy, modernizaci 

regionálních a národních železničních tratí za účelem zvýšení 

konkurenceschopnosti železnice a p esunu části p epravy ze silnic.  

 Vyvážený rozvoj území - snižuje zmírňuje meziregionální disparity, 

modernizuje dopravní sít  a zvyšuje územní mobilitu.  

Vzhledem k tomu, že si EU stanovila 3 cíle regionální politiky Ěviz. str. 3řě, dokument 

specifikuje rozvíjí cíle a implementační strukturu zejména pro n :  

 Konvergence - Implementace prost ednictvím OPD zam ena na výstavbu 

páte ních komunikací za azených mezi TEN-T, propojení krajských m st na 

dálniční síť a propojení národních dopravních sítí se zahraničními.  

 Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost - OPD podporuje výstavbu 

metra.   

 Evropská územní spolupráce - Železniční infrastruktura hrazena z program  

p eshraniční spolupráce.  

Operační část dokumentu uvádí jednotlivé operační programy s již stanoveným 

finančním rámcem pro období 2007 - 2013, viz tabulka 3 "ůlokace OPD dle 

prioritních os". 

                                                            
144 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013. 
In: Strukturální fondy . [online]. 2007. [cit. 4.12.2015]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/05324ba5-Ř41Ř-4262-ř36Ř-ed2Ř0cř4eb5e/NSRR-CJ.pdf. s. 36. 
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4.1.4 Operační program Doprava (OPD) 

Oproti p echodnému rozpočtovému období 2004 - 2006 spadá sektor dopravy pod 

samostatný operační program. V období 2004 - 2006 byl za azen v Operačním 

programu Infrastruktura, který sdílel s rezortem životního prost edí. ídícím orgánem 

bylo jmenováno Ministerstvo životního prost edí a z celkových alokovaných 246,4 mil 

eur využil resort dopravy ř4,5 mil. eur.145  

Vzhledem k významu, jaký EU p ikládá doprav , a stavu, v n mž se česká dopravní 

infrastruktura nacházela po vstupu do EU, není p ekvapivé, že Operačnímu programu 

Doprava p ipadl nejv tší podíl alokací v rámci pln ní cíl  regionální politiky ve výši 

5,Ř20 mil eur.146  

Pro operační program Doprava, spadající pod cíl Konvergence, je stanoven globální cíl 

"Zlepšení dostupnosti dopravou", k jehož napln ní má p isp t doprava železniční, 

silniční vnitrozemská vodní, multimodální a m stská Ěmodernizace spojení na území hl. 

m. Prahyě . OPD navazuje na Dopravní politiku ČR a p íslušné strategické dokumenty 

a jimi stanovenými prioritami, na n ž se zavazuje zam it:  

 modernizaci TEN-T z d vodu propojení ČR se sousedními státy EU 

 podporu multimodální dopravy - propojení železniční a vnitrozemské 

vodní se silniční dopravou 

 podporu srovnání modal splitu jednotlivých dopravních mód   

 optimalizaci silnic I. t ídy nezahrnutých do TEN-T 

 pokračování ve výstavb  metra    

OPD p ijal 6 specifických cíl , jejichž prost ednictvím budou ešeny výše uvedené 

priority a další naléhavé problémy v oblasti dopravy:147 

I. Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sít  TEN-T 

 cíle prioritní osy 1 bude dosaženo v rámci 2 oblastí podpory: 

                                                            
145 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Pr vodce fondy Evropské unie. 1. vyd. Praha: Odbor 
vn jších vztah , Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. bez ISBN. S. Ř6. 
146 MůCHÁLEK, Petr et al. Dotační politiky EU (Jak napsat dobrou projektovou žádost). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. s. ř4. ISBN ř7Ř-Ř0-210-711Ř-6. s. 37. 
147 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. Operační program Doprava na léta 2007-2013. In: Operační 
program Doprava. [online]. [cit. 5.12.2015]. Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/Programove-dokumenty. 
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 Modernizace a rozvoj železničních tratí sít  TEN-T včetn  železničních 

uzl  

 Zajišt ní interoperability na stávajících železničních tratích, zajišt ní 

souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu ĚTSIě a rozvoj 

telematických systém  

II. Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sít  TEN-T 

cíle prioritní osy bude dosaženo v rámci 2 oblastí podpory  

 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sít  TEN-T 

 Rozvoj inteligentních dopravních systém  v silniční doprav  a systém  

ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

III. Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sít  mimo síť TEN-T 

cíle prioritní osy bude dosaženo v rámci 1 oblasti podpory  

 Modernizace a rozvoj železniční sít  mimo síť TEN-T 

IV.  Priortiní osa 4 - Modernizace silnic I. t ídy mimo TEN-T 

cíle prioritní osy bude dosaženo v rámci 1 oblasti podpory  

 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. t ídy mimo TEN-T 

V. Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systém  ízení  silniční 

dopravy v hl. m. Praze 

cíle prioritní osy bude dosaženo v rámci 2 oblastí podpory  

 Rozvoj sít  metra v Praze 

 Zavád ní systém  ízení a regulace silničního provozu v Praze 

VI. Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní p epravy a rozvoj 

 vnitrozemské vodní  dopravy 

cíle prioritní osy bude dosaženo v rámci 3 oblastí podpory  

 Podpora multimodální nákladní p epravy, nákup dopravních prost edk  pro 

KD a p epravních jednotek pro KD, modernizace p ekladišť KD Ěv rámci 

této oblasti podpory je v tuto chvíli aktuální pouze podoblast Podpora 

revitalizace železničních vleček - více informací zdeě 
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 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sít  TEN-T a mimo 

TEN-T 

 Podporou modernizace íčních plavidel, která povede k nižším negativním 

dopad m vodní dopravy na ŽP či podpo e multimodality v nákladní 

p eprav  

VII.  Prioritní osa 7 - Technická pomoc  

Technická pomoc je určena k zajišt ní dostatečné kapacity personálu, podpo e tvorby 

projekt  a následnému monitoringu, a publicity jednotlivých akcí.  

Tabulka 3: ůlokace OPD dle prioritních os  

Prioritní osa Fond P íspěvek z fond  
EU (eur) 

Podíl 
certifikovaných 

výdaj  
k 31.12.2014 

Podíl na 
alokaci 

Modernizace 
železniční sítě 
TEN-T 

FS 2 1ř6 706 3Ř2 57% 37,7% 

Výstavba 
a modernizace 
dálniční a silniční 
sítě TEN-T 

FS 1 614 071 56ř 61,2% 27,7% 

Modernizace 
železniční sítě 
mimo síť TEN-T

FS 3ř3 547 402 35,7% 6,Ř% 

Modernizace silnic 
I. t ídy mimo TEN-
T 

ERDF 1 0řŘ 426 0ŘŘ 7ř,Ř% 1Ř,ř% 

Modernizace 
a rozvoj pražského 
metra a systém  
ízení  silniční 

dopravy v hl. m. 
Praze 

FS 330 076 0ŘŘ 10,2% 5,7% 

Podpora 
multimodální 
nákladní p epravy 
a rozvoj 
vnitrozemské vodní 
dopravy 

ERDF 11ř 426 722 74,3% 2% 

Technická pomoc 
 FS 6ř 235 274 33,ř% 1,2% 
Celkem 

 
5 Ř21 4ř0 363 

5Ř,5% 
100% 

Celkem z ERDF 1 217 Ř52 710 20,ř% 
Celkem z FS  4 603 637 553 7ř,1% 

Zdroj: MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. Výroční zpráva OPD za rok 2014. In: Operační program Doprava. 
[online]. 2014. [cit. 6.12.2015]. Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/vyrocni-zpravy-OPD 

Z výše p ísp vku z fond  EU dle prioritních os Ěviz výše p iložená tabulkaě je patrné, že  

modernizace železniční infrastruktury je jednou z priorit EU. Následující část bude 
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v nována deskripci prioritní osy 1 a 3, s ohledem na tematickou orientaci DP není popis 

ostatních prioritních os relevantní.  

Prioritní osa 1 -  Modernizace železniční sítě TEN-T 

Podpora v rámci této prioritní osy bude orientována na priority stanovené v rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. ŘŘ4/2004/ES a další projekty železniční 

infrastruktury na TEN-T spolu se zajišt ním interoperability železniční cesty a na ní 

provozovaných vozidel.  

 Modernizace a rozvoj železničních tratí sít  TEN-T včetn  železničních uzl  

Tato oblast podpory je zam ena na optimalizaci technických a provozních 

parametr  železniční infrastruktury - modernizace tranzitních koridor  

a železničních uzl  - za účelem snížení času p epravy, zvýšení bezpečnosti 

a efektivity provozu a tím participovat na zvýšení konkurenceschopnosti 

železniční dopravy oproti silniční doprav . S ohledem na propojení 

infrastruktury na území ČR se sít mi sousedních stát  je akcentována nezbytnost 

zajišt ní interoperability celé cít . Realizace železničních staveb je povinna 

respektovat ve ejný zájem ochrany p írody a krajiny, z tohoto d vodu se 

součástí výstavby stanou opat ení eliminující negativní zát že jimi vyvolané  

Ěprotihlukové st ny, opat ení umožňující migraci organism  krajinouě.   

 Zajišt ní interoperability na stávajících železničních tratích, zajišt ní souladu 

s technickými specifikacemi pro interoperabilitu ĚTSIě a rozvoj telematických 

systém  

Tato oblast podpory cílí na zavedení systém  zajištujících ízení provozu a  

zvýšení plynulosti provozu, v neposlední ad  zavedení informačních systém  

pro zákazníky.  

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T  

V rámci prioritní osy 3 bude podporována modernizace a výstavba tratí mimo TEN-T za 

účelem zajišt ní obsluhy region  ekologicky šetrn jším druhem dopravy a odlehčení 

silniční doprav .  

 Projekty realizované v oblasti podpory "Modernizace a rozvoj železniční sít  

mimo síť TEN-T"  jsou orientovány na trat  navazující na TEN-T, trat  

regionální a p ím stské zajišťující pravidelnou dojížďku do m stských center. 

Intervence jsou zam eny na modernizaci a rekonstrukci tratí, zajišt ní nového 

zabezpečovacího za ízení, elektrizaci tratí,  zavád ní systém  propojujících 
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tramvajové sít  se železničními, či opat ení vedoucí ke snížení negativních vliv  

na okolní prost edí.  

4.2 Financování  
Tato kapitola zmíní možnosti financování výstavby dopravní infrastruktury i pro 

investiční akce menšího rozsahu než p edstavuje TEN-T. Za tímto účelem je možné 

využít prost edky Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti skrze 

Operační program Doprava Ěvíce informací o t chto fondech je uvedeno v bod  2.3.1ě. 

Samoz ejmostí je p edfinancování a zároveň kofinancování infrastrukturních akcí 

z prost edk  Státního fondu dopravní infrastruktury.  

Rozvoj dopravní infrastruktury je možné financovat i z Regionálních operačních 

program  na akce místního, či regionálního významu, mezi n ž pat í místní 

komunikace, silnice II. a III. t ídy. Nejedná se však o podporu železniční infrastruktury. 

V tomto p ípad  jsou využívány zdroje ERDF.  

V období 2007-2013 bylo možné čerpat prost edky z Operačního programu Životní 

prost edí na projekty typu "stabilizace svah , sanace skalních zá ez , aj.".  

 

5. Principy p ípravy projekt  z Operačního programu 
Doprava  

V p edchozí kapitole byly vyčteny možnosti České republiky financování dopravní 

infrastruktury, tato kapitola se však bude koncentrovat pouze na Operační program 

Doprava, neboť zaujímá mezi ostatními alternativami dominantní postavení. 

Tato kapitola se bude v novat objasn ní terminologie, genezi žádosti a postupu 

p edkládání žádosti o finanční podporu z OPD, neboť každý z operačních program  má 

svá specifika stanovená ídícím orgánem.  

S ohledem na datum p edložení žádosti o  podporu pro autorkou zvolený projekt, budou 

v této části uvedeny dokumenty a pravidla platná pro programové období 2007-2013. 
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5.1 Implementační struktura Operačního programu Doprava  

Tato kapitola p edstaví subjekty zapojené do implementace Operačního programu 

Doprava na základ  Na ízení Rady č. 10Ř3/2006, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení na ízení ĚESě č. 1260/1řřř14Ř. 

 ídící orgán ( O) odpovídá za ízení a implementaci operačního programu dle 

čl. 60 Na ízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006. Dle usnesení vlády bylo ídícím 

orgánem Operačního programu Doprava Ě O OPDě v České republice 

ustanoveno Ministerstvo dopravy ČR.  

 Zprost edkující subjekt je odpov dný za správní a finanční ízení operačního 

programu a jsou mu sv eny úkoly ídícím orgánem. Role zprost edkujícího 

subjektu OPD byla delegována na Státní fond dopravní infrastruktury ĚSFDIě, 

jenž proplácí finanční prost edky v rámci OPD.    

 Auditní orgán ov uje fungování ídícího a kontrolního systému operačního 

programu. Tuto činnost vykonává Centrální harmonizační jednotka Ministerstva 

financí ČR.  

 Monitorovací výbor ustanovený členským státem po dohod  s O pro jeden, či 

více operačních program  posuzuje dosažení stanovených cíl  pro jednotlivou 

prioritní osu operačního programu. MD ČR za tímto účelem ustanovilo 

Monitorovací výbor OPD.   

 Platební a certifikační orgán (PCO) ídí finanční prost edky poskytnuté 

Evropskou komisí České republice, p edkládá žádosti o platbu a certifikuje 

uskutečn né výdaje. Tuto funkci zastává Národní fond Ministerstva financí ČR.   

 

 P íjemce - není uveden v obecném na ízení jako součást implementace 

operačního programu, nicmén  p edstavuje významný subjekt z hlediska čerpání 

z evropských fond .  

 P íjemce - vlastník, či správce infrastruktury - realizuje projekt 

spolufinancovaný z prost edk  EU a na základ  Rámcové smlouvy 

                                                            
14ŘK nahlédnutí na http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ř4řb2řf0-cc2d-4fcc-ř5řb-0a761056eda2/ 
06022201751_ř4řb2řf0-cc2d-4fcc-ř5řb-0a761056eda2. 
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o financování se SFDI žádá o finanční prost edky ze státního rozpočtu Ěresp. 

SFDIě kryté prost edky národního a unijního rozpočtu.  

5.2 Etapy žádosti o finanční podporu z OPD  
Na následujících ádcích bude p edstaven projektový cyklus žádosti o podporu pro 

investiční akci.  

5.2.1 Záměr projektu  

Projektová žádost o podporu je v p ípad  železniční infrastruktury p edkládána pro 

investiční akci, jejíž zám r je definován na počátku p ípravy akce. P íprava 

infrastrukturních akcí zahrnuje vypracování investičního zám ru, zpracování p ípravné 

dokumentace a projektu stavby, z tohoto d vodu je zpracování zám ru časov  

náročn jší n ž u neinvestičních akcí. Žádost o podporu m že být vypracována ze všech 

stadií p ípravy, tj. od stadia p ípravné dokumentace  až po stadium ukončení stavby.  

5.2.2 Zpracování žádosti o podporu z OPD na základě výzvy  

Žádost o podporu je - z d vodu náročnosti p ípravy investičních akcí železniční 

infrastruktury - zpracována v r zných etapách p ípravy, či realizace investiční akce na 

základ  interního rozhodnutí. Výzvy pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 pat ily mezi 

kontinuální výzvy, žádosti o podporu mohly proto být p edkládány od ř.7.2007 

k 31.Ř.2015. V této části je nezbytné postupovat sv domit , neboť se zde p íjemce 

zavazuje ke spln ní cíl , jejichž realizace bude vyhodnocena po ukončení stavby 

a monitorována po dobu následujících 5 let.  

Žádost o podporu je zpracována na základ :  

 metodických pokyn  pro p íjemce OPD pro vybranou výzvu  

 souladu s aktuální legislativou a národními strategickými dokumenty pro danou 

oblast  

 pokyn  pro vypln ní projektové žádosti OPD v aplikaci Benefit7 
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 metodických doporučení ídícího orgánu OPD - pokyn pro finanční analýzu 

a výpočet finanční mezery, stanovení zp sobilosti výdaj , či výpočet nedostatku 

financování  

 obsahu dané investiční akce  

Ke zpracování žádosti o podporu a jejímu odevzdání slouží webová aplikace Benefit7. 

Žadatel odevzdává projektovou žádost do termínu uvedeném v konkrétní výzv  na MD 

ČR. 

5.2.3 Hodnocení žádosti o podporu  

Finalizovaná žádost o finanční podporu je p edána O OPD externímu hodnotiteli, 

jehož hodnocení probíhá nestrann , transparentn  za účelem výb ru projektu, jehož 

realizací budou účeln  a v souladu s cíli prioritní osy využity finanční prost edky 

Evropské unie.  

Hodnocení probíhá ve dvou fázích. V první fázi probíhá formální hodnocení, b hem 

n jž hodnotitel zkoumá formální úplnost p edané žádosti.Splní-li projektová žádost 

kritéria formálního hodnocení, hodnotitel evaluuje kritéria v cná, mezi n ž pat í 

hodnocení p im enosti náklad , finanční efektivnosti projektu, od vodn ní nezbytnosti 

projektu, souladu s prioritní osou a oblastí podpory, a zároveň s evropskými 

a národními strategickými dokumenty, p ipravenost projektu, technické ešení a kvalita 

provedení výpočt  Ěmíry podpory, ekonomického hodnoceníě. 

V závislosti na posouzení hodnotitele je žádosti ud leno schválení ze strany ministra, 

nebo je žadatel vyzván k dopln ní. Velké projekty jsou schvalovány Evropskou komisí. 

V p ípad  schválení žádosti je mezi zprost edkujícím subjektem ĚSFDIě a p íjemcem 

Ětímto aktem se stává žadatel o podporu p íjemcemě uzav ena Rámcová smlouva 

o financování.  

5.2.4 Realizace projektu  

V pr b hu realizace projektu je p íjemce povinen dodržovat:  

aě Ve ejné zakázky  

 zadávání ve ejných zakázek 
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P i výb ru dodavatel  dodávek, služeb, či stavebních prací je p íjemce povinen 

ídit se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách.  Zákon považuje za 

ve ejnou zakázku tu, jejíž p edm t pln ní p esahuje výši 2,000,000,- bez DPH 

v p ípad  zakázky na dodávky a služby, a výši 6,000,000,- bez DPH pro p ípad 

zakázky na stavební práce.  

 zadávání zakázek malého rozsahu14ř  

V p ípad , klesne-li výše p edm tu pln ní zadávané zakázky pod hodnotu 

2,000,000,- bez DPH za dodávky a služby, a 6,000,000,- bez DPH za stavební 

práce, je postup výb ru dodavatele upraven ídícím orgánem OPD na základ  

"Závazných postup  pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj  EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, 

v programovém období 2007 -2013" vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj 

ČR. Závazné postupy O OPD jsou stanoveny pro zakázky malého rozsahu 

Ěhodnota zakázky nedosahuje výše 2,000,000,- bez DPH za dodávky a služby, 

a 6,000,000,- bez DPH za stavební práceě a pro zakázky s vyšší hodnotou 

nedosahující 10,4Řř,000,- v p ípad  dodávek a služeb, a 131, 402,000,- pro 

p ípad stavebních prací.150  

bě ádnou realizaci investiční akce 

P íjemce zajišťuje plynulou realizaci akce provád né v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvami s dodavateli - pln ní harmonogramu a p edm tu 

projektu stavby. V pr b hu realizace investičních akcí zajišťují kontrolu 

realizace pravideln  konané kontrolní dny a p ítomnost dozoru investora. 

cě Finanční ízení  

P íjemce ídí realizaci s ohledem na podmínky stanovené Rámcovou smlouvou 

o financování, kontroluje správnost faktur, jež následn  proplácí, zasílá žádost 

o platbu, hlásí O OPD jakékoliv zm ny151 vzešlé z pr b hu realizace 

a poskytuje 

                                                            
14ř Subjekt, pro n jž je vypracována praktická část diplomové práce, je dle § 4 zákona č. 137/2006 Sb. 
za azen mezi sektorové zadavatele, budou proto dále p edkládány informace související s jeho 
povinnostmi.   
150 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. Metodika zadávání ve ejných zakázek. In: OPD. [online]. 2014.  
[cit. 27.12.2015]. http://www.opd.cz/cz/Metodiky. 
151 Zm ny se člení do 3 kategorií - zm ny zjevn  nevýznamné, nevýznamné zm ny projektu a podstatné 
zm ny projektu. Na základ  povahy zm n dochází k podání informaci O o zm nách a p ípadné zm n  
schvalovacího protokolu.  
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 informace ídícímu orgánu vypracováním m síčního monitoringu. Stejn  tak 

dochází k participaci na monitoringu pr b žném odevzdávaném ke 30.6. 

a 31.12. 

dě Dodržení pravidel publicity  

Vydáním  Schvalovacího protokolu začíná platnost pravidel pro publicitu, 

p íjemce realizuje aktivity publicity na základ  aktivit uvedených žádosti 

o finanční podporu. Všechna opat ení publicity musí obsahovat informaci 

o realizaci za finanční podpory EU spolu s uvedením konkrétního fondu, logo 

OPD s textem "Operační program Doprava", znak EU s textem "Evropská unie" 

a slogan "Investice do vaší budoucnosti".  

eě Kontroly realizace  

P íjemce je povinen poskytnout podklady a spolupráci subjekt m povinným, 

oprávn ným kontrolu vykonávat. P evážn  se jedná o kontrolu fyzické realizace, 

zadávání ve ejných zakázek, stálosti operací. Kontrolu vykonává O OPD, 

SFDI, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní ú ad, 

Evropský účetní dv r.  

fě ůrchivace  

Veškerá dokumentace generovaná v pr b hu realizace investiční akce musí být 

archivována pro p ípad kontrol ze strany O OPD, SFDI, Ministerstva financí 

ČR, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního ú adu, Evropského účetního 

dvora. Dokumentace musí být archivována minimáln  do roku 2025.  

5.2.5 Ukončení realizace projektu    

Po ukončení fyzické realizace projektu p edkládá p íjemce záv rečnou monitorovací 

zprávu ĚZMZě nejpozd ji do 3 m síc  od ukončení projektu. Pro stanovení termínu je 

determinující nejzazší  termín dále uvedených aktivit - ukončení jednoho z uvedených 

kritérií: fyzické ukončení všech prací, uvedení do zkušebního provozu, proplacení 

poslední žádosti zhotovitele o platbu. ZMZ je vypracována za účelem vyhodnocení 

úsp šnosti realizace projektu, doložení výdaj  projektu, dodržení stanovených aktivit 

publicity a vyhodnocení dopad  projektu. Povinné p ílohy ZMZ jsou stanoveny 

v "Metodických pokynech pro p íjemce OPD výzva 01".   
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V p ípad  rozsahu akce, pro níž je zpracována žádost o finanční podporu, je žádost 

o platbu p edložena p íjemcem po ukončení realizace stavby, tj. po proplacení všech 

výdaj  zhotoviteli stavby.  

5.2.6 Udržitelnost  

Následná monitorovací zpráva slouží ke sledování stálosti operací. Je p edkládána 1x 

ročn  p íjemcem ídícímu orgánu od ukončení realizace projektu a p edložení záv rečné 

monitorovací zprávy. Stálost operací je monitorována po dobu 5 let od ukončení 

realizace projektu. Cílem kontroly stálosti operací je ujišt ní p íjemcem, že výstupy 

projektu budou garantovány nezm n né po dobu 5 let. Součástí následného monitoringu 

je monitoring p íjm  dle čl. 55. Dle pokynu O OPD není s výzisky nakládáno jako 

s p íjmy, o jejich výši je ponížena dotace z fond  EU.    
 

5.3 Objasnění termín  obsažených ve struktu e žádosti o finanční 

podporu z Operačního programu Doprava  

 Popis projektu zahrnuje popis výchozího stavu projektu, stanovuje ideální 

konečný stav, k jehož napln ní dojde realizací projektu. Cíle projektu musí 

korespondovat s cíli OPD a naplňovat svojí podstatou cíle prioritní osy.  

 Klíčové aktivity jsou činnosti realizované v pr b hu projektu za účelem dosažení 

cíl  projektu. 

 Harmonogram projektu/Ganttův diagram rozd lují projekt na dílčí aktivity, jež 

jsou definované časem a milníky jí p íslušející. Je považován za nástroj ízení 

a kontroly realizace projektu. Harmonogram je vypracován jak ve form  

popisné, tak vyobrazen v Ganttov  diagramu. 

 Umístění projektu udává místo fyzické realizace projektu a zároveň s tím je 

vyznačeno území dopadu p edstavující region mající prosp ch z realizace 

projektu.  

 Rozpočet projektu je vypracován již na počátku p ípravy investiční akce dle 

t ídníku stavebních konstrukcí a prací. Na základ  rozpočtu, a s ohledem na 

pravidla zp sobilosti výdaj , jsou stanoveny zp sobilé a nezp sobilé výdaje. 

Zp sobilost výdaj  je Komisí stanovena od 1.1.2007 do 31.12.2015.   
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 Způsobilými výdaji152 se rozumí výdaje, jež mohou být hrazeny z fond  EU. 

Pravidla zp sobilosti výdaj  stanovuje O OPD, nicmén  za zp sobilé mohou 

být považovány pouze výdaje: 

o v souladu s českou a evropskou legislativou, včetn  

p íslušných operačních program   

o vynaložené s principem hospodárnosti, účelnosti 

a efektivnosti 

o vzniklé mezi 1. lednem 2007 a 31.prosincem 2015 

V p ípad  projekt  OPD m že být zp sobilé zhotovení projektu 

stavby, výkup pozemk , činnosti konzultačních firem 

poskytujících služby, jež není schopen p íjemce zajisti svými 

silami. Jednotlivé stavební objekty a provozní soubory musí být 

analyzovány z d vodu správného za azení výdaj .  

 Nezpůsobilé výdaje jsou výdaji, jež hradí p íjemce ze svého rozpočtu. 

Nezp sobilými výdaji jsou vždy výdaje nemající vztah k projektu, činnosti 

konzultačních firem poskytujících služby, jež p íjemce m že zajistit svými 

silami, výdaje vynaložené ve smyslu zákona č. 45Ř/2000 Sb., DPH, aj.  

 Horizontální témata jsou pr ezová témata stanovená pro všechny operační 

programy za účelem motivace žadatel  rozvinout p sobnost cíl  projektu 

v širším kontextu než jen na prioritu projektu. Pro období 2007 - 2013 jsou 

stanovena dv  horizontální témata: rovné p íležitosti a udržitelný rozvoj.  

 Hodnoty indikátorů mají evaluační a monitorovací funkci. Indikátory uvedené 

v žádosti o podporu jsou ukazateli stanovenými žadatelem o finanční podporu 

sloužící k objektivnímu posouzení napln ní cíl  projektu, prioritních os 

a p íslušného OP. V pr b hu tvorby projektové žádosti se žadatel zavazuje 

naplnit monitorovací ukazatele, jejich napln ní je hodnoceno po ukončení 

realizace investiční akce a zároveň po dobu následujících 5 let.   

V p ípad  indikátorů OPD jsou rozlišovány indikátory: 

o kontextové indikátory jsou určeny pro úroveň programu a vyjad ují 

m itelné informace sociáln -ekonomické povahy. Jsou vyjád eny 

hlavními makroekonomickými údaji ČR a komparovány s pr m ry EU  

                                                            
152 Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých OP, podmínky zp sobilosti výdaj  jsou konkretizovány každým 

O, m že nap . stanovit limity zp sobilosti, či omezit časovou zp sobilost.  
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o programové indikátory jsou indikátory prioritních os, jejich hlediskem je 

vyčíslení vylepšení p vodního stavu v porovnání s plánovanou 

hodnotou, v rámci programových indikátor  jsou pro každou prioritní 

osu rozlišovány indikátory153    

o výstupu - vyjad ují výstup určité činnosti, vyjad ovány ve 

fyzických jednotkách, nap . délka rekonstruovaných železničních 

tratí  

o výsledku - označují p ínos projektu, udávají informaci o zm n  

projektem vyvolané. Vyjad ovány ve fyzických i pen žních 

jednotkách, nap . snížení nehodovosti.  

o dopadu - informují o širších p ínosech pro společnost, které se 

projeví až v delším časovém horizontu. 

 dále jsou stanoveny Core indikátory - ukazatele stanovené EK, vyjad ují 

priority EU, díky čemuž jsou obsaženy ve všech operačních programech  

V p íloze č. 2 jsou k nahlédnutí indikátory prioritní osy 3 OPD, pod níž spadá 

vypracovaná žádost o podporu.  

 Výběrová ízení. P íjemce je povinen zajistit všechny dodávky, služby a stavební 

práce na základ  výb rového ízení dle zákona 137/2006 Sb., o ve ejných 

zakázkách, či dle pravidel stanovených O OPD. Více informací uvedených 

v bod  5.2.4. 

 Publicita projekt  realizovaných za finanční podpory EU je povinná, jejím cílem 

je informovat ve ejnost, že projekt byl podpo en z evropských fond . Pro 

projekty OPD jsou stanoveny prvky publicity s ohledem na celkový p ísp vek 

z ve ejných zdroj . Každý informační materiál musí obsahovat informaci 

o financování projektu z ERDF, či FS spolu s logotypem v podob  stanovené 

O OPD. Hranici pro aplikaci prvk  publicity tvo í celkový p ísp vek 

z ve ejných zdroj  ve výši 12,000,000,- Ěvelkoplošný reklamní panel b hem 

realizace projektu, pam tní deska po ukončení realizace projektu, mediální 

prezentace projektuě. a 200,000,000,- Ěslavnostní ukončení/zahájeníě. Publicita 

na webu je povinna p i jakékoliv výši p ísp vku.154 

                                                            
153 V p ílohách jsou uvedeny všechny programové indikátory spadající pod 3. prioritní osu.  
154 MINISTERSTVO DOPRůVY ČR. Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava. In: 
OPD. [online]. 2015.  [cit. 2ř.12.2015]. Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/publicita 
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 Vliv projektu na životní prost edí p íjemce prokazuje dodáním stanoviska 

Ministerstva životního prost edí k posouzení vliv  na životní prost edí 

z hlediska zákona č. 100/2011 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, ve 

zn ní pozd jších p edpis  a vyjád ení k ovlivn ní lokalit NůTURů 2000 dle 

zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochran  p írody a krajiny.  

6. Projektová žádost "Z ízení železničních zastávek na trati 
Praha – Hostivice – Rudná u Prahy"   
Tato kapitola bude vytvo ena zjednodušením p i transkripci žádosti o poskytnutí 

finanční podpory OPD vytvo ené ve webové aplikaci Benefit7 Ěžádost je zde 

redigovánaě a dopln ním žádosti o prvky, jež jsou udávány v žádostech o podporu 

ostatních OP, o nichž je autorka p esv dčena, že poskytnou čtená i p ínosné informace.   

6.1 Identifikace operačního programu  

6.2 Projekt  

Název projektu: Z ízení železničních zastávek na trati Praha - Hostivice - Rudná 

u Prahy  

Název projektu EN: Building of new railway stations on track Praha - Hostivice - Rudná 

u Prahy  
Datum zahájení projektu: 2.4.2014 

Datum ukončení projektu: 31.Ř.2014 

Zakládá projekt ve ejnou podporu: Ne 

Projekt počítá s výběrovým ízením v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných 

zakázkách: ůno 

Název operačního programu OP Doprava  

Prioritní osa   1.3 Modernizace železniční sít  mimo síť TEN-T 

Oblast podpory  1.3.1  Modernizace a rozvoj železniční sít  mimo 
síť TEN-T 
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Území dopadu:  
Kód území dopadu:   Název území dopadu:  Spadá pod: 
CZ020    St edočeský kraj   St ední Čechy 
 
Místo realizace NUTS5: 
Kód NUTS5:    Název NUTS5:   Spadá pod: 
CZ020ů53ř244   Hostivice   Praha-západ 
 
Realizované investice NUTS3: 
Kód NUTS3:    Název NUTS3:   Procentní podíl: 
CZ020    St edočeský kraj   100,00% 
 

Z níže p ipojené mapy je patrné zapojení p edm tných zastávek do Pražské integrované 
dopravy a umíst ní vzhledem k hl. mm. Praze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Zobrazení rozmíst ní realizovaných zastávek v rámci Pražského 
integrovaného dopravního systému  

Zdroj: Ropid. Nové železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinončanech. In: 
Ropid. [online]. 2014. [cit. 1.11.2015].Dostupné z: http://ropid.cz/mapy/ 



65 
 

6.3 Žadatel  
Název žadatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

DIČ/IČ: CZ70řř4234/70řř4234 

Právní forma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Plátce DPH: ůno  

Podrobn jší informace o žadateli nebudou uvedeny z d vodu ochrany osobních údaj .  

 Zkušenosti žadatele s ízením projekt  spolufinancovaných z prost edk  EU 

 Správa železniční dopravní cesty, s.o. ĚSŽDCě vznikla 1. 1. 2003 na základ  

zákona 77/2002 Sb. jako nástupnická organizace Českých drah, s.o. Na základ   tohoto 

zákona hospoda í s železniční infrastrukturou vlastn nou Českou republikou ĚČRě tj. 

zajišťuje zejména tyto činnosti: 1ě modernizace a rozvoj železniční dopravní cesty, 2ě 

provozování železniční dopravní cesty, 3ě provozuschopnost železniční dopravní cesty. 

V souvislosti se zajišťováním výše uvedených činností využívá SŽDC také fondy EU. 

V oblasti železniční infrastruktury je SŽDC jediným subjektem zodpov dným za 

využívání fond  EU v ČR v roli konečného p íjemce a současn  i investora. SŽDC jako 

nástupnická organizace p evzala od ČD, s.o. ídící, koordinační a implementační funkce 

p i realizaci projekt  spolufinancovaných z fond  EU. Do roku 2002 byly pro 

modernizaci železniční dopravní sít  využívány p edvstupní fondy Phare a Phare CBC. 

Konečným p íjemcem pomoci byly České dráhy, státní organizace. V období 2003-

2004 SŽDC pokračovala v realizaci velkých železničních projekt  mezinárodního 

významu spolufinancovaných z p edvstupního finančního nástroje ISPů155 zahájené již 

ČD s.o., zároveň zahájila realizaci projekt  nových. Po vstupu ČR do EU pokračovalo 

spolufinancování t chto projekt  z Fondu soudržnosti. Celkové náklady na projekty 

z FS do konce roku 200Ř činí 22 mld. Kč. Vstup do ES umožnil SŽDC v letech 2004-

2006 využít také podporu z Fondu evropského regionálního rozvoje ĚERDFě a z Fondu 

pro rozvoj transevropské dopravní sít  ĚTEN-Tě pro modernizaci tratí celostátního 

a evropského významu. V letech 2007- 2013 pokračuje čerpání z programu TEN-T a ke 

dni 31. 12. 2013 m lo SŽDC schváleno 17 projekt . Hlavním zdrojem pro 

spolufinancovaní investičních akcí na železniční infrastruktu e je Fond soudržnosti 

ĚFSě, jehož implementace se ídí Operačním programem Doprava na léta 2007 - 2013. 

                                                            
155 ISPA - Nástroj předvstupních strukturálních politik. 
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Ke dni 31. 0Ř. 2014 bylo p edloženo 121 projekt  a ídící orgán OPD schválil 7ř 

projekt  ke spolufinancování z FS. 

Popis zapojení 

SŽDC plní v rámci systému implementace projekt  spolufinancovaných z FS roli 

realizačního orgánu a konečného p íjemce. Jako realizační orgán je zodpov dná za 

fyzickou realizaci spolufinancovaného projektu včetn  finančního zajišt ní stavby 

v souladu s relevantní legislativou EU, legislativou ČR a metodikou stanovenou 

nad ízenými orgány. Jako konečný p íjemce je p ímo zodpov dná za získávání 

p ísp vku FS na realizované zp sobilé výdaje spolufinancovaných projekt  včetn  

p edkládání k tomu pot ebných dokument  nad ízenému orgánu Ě ídící orgán/ 

Zprost edkující subjektě formou žádostí o proplacení výdaj . 

6.4 Popis projektu  
Výchozí situace  

Osobní doprava na trati č. 122  Praha - Hostivice - Rudná u Prahy je provozována již od 

roku 1Ř72. Tato jednokolejná trať je zapojena do systému Pražské integrované dopravy, 

spádovou oblastí Prahy jsou obce ve St edočeském kraji, jimiž železniční trať prochází. 

V současnosti obsluhuje obec Hostivice jedna zastávka v nevyhovujícím technickém 

stavu a umíst ná na opačném kraji obce, v n mž aktuáln  dochází k prudkému rozvoji 

osídlení.  Obcí Chýn  pouze prochází železniční trať bez existující zastávky.  

V současnosti tato lokalita čelí dynamickému r stu obyvatelstva z d vodu 

developerských aktivit, neboť lokalita poskytuje atraktivní místo k životu a relativn  

dostupné nemovitosti. Počet obyvatel v obci Hostivice vzrostl za posledních 20 let 

o 3 000 obyvatel, obec Chýn  se za posledních 20 let rozrostla z 500 obyvatel na 2 500 

obyvatel. Struktura obyvatelstva je ovlivn na blízkostí hl. m. Praha, do n jž dojíždí 55% 

obyvatel. Výše zmín ný trend bude pokračovat i v následujících letech a bude 

ovlivňovat rozvoj osobní automobilové dopravy. Lze p edpokládat, že tímto tempem 

bude rychle vyčerpána kapacita silniční infrastruktury, železniční doprava m že již 

v současnosti konkurovat silničnímu spojení kratší p epravní dobou, komfortem 

cestování.    
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Cíle projektu  

Cílem projektu je vybudování 3 nových železničních zastávek na trati Praha Smíchov - 

Hostivice - Rudná u Prahy. Jmenovit  se jedná o zastávky "Hostivice - Sadová", 

"Hostivice - U h bitova" a "Chýn ". Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti dopravou, 

neboť realizace tohoto projektu umožní obyvatel m obce Chýn  a Hostivice rychlejší 

a komfortn jší napojení do centra hl. m. Prahy železniční dopravou. Účelem stavby je 

rovn ž zvýšení bezpečnosti na železničních p ejezdech, které jsou umíst ny v t sné 

blízkosti železničních zastávek.  

Stručný obsah projektu  
 

Nov  navržená nástupišt  budou kompletn  osv tlena a vybavena nástupištními 

p íst ešky "antivandal" ve tvaru U, součástí stavby je vybavení všech zastávek 

orientačním systémem. K jednotlivým nástupištím budou z ízeny nové p ístupové 

komunikace - cyklostezky se smíšeným provozem, nástupišt  budou rovn ž vybavena 

p íst ešky pro jízdní kola. Součástí stavby je rekonstrukce 2 železničních p ejezd  

včetn  navazujících silničních komunikací a dvou p ejezd  polních.  

Stavbou dojde k odstran ní nevyhovujícího stavu železničního spodku a svršku. 

Železniční svršek je tvo en p evážn  z kolejnic tvaru T a S4ř, na d ev ných nebo 

betonových pražcích s rozpojivým upevn ním. D ev né pražce jsou ve značné mí e 

vyhnilé, vykazují podélné trhliny a vyhnilá jádra. Kolejnice vykazují ojetí úm rné 

provozu a dob  vložení, nevyhovující je pražcové podloží pod jednotlivými 

železničními p ejezdy. 

Rekonstrukce této části koleje se uvažuje použitím železničního svršku tvaru S4ř na 

pražcích betonových.. V úseku, kde bude provedena rekonstrukce koleje, bude z ízeno 

nové kolejové lože o tloušťce 35 cm pod spodní úložnou plochu pražce a rekonstrukce 

odvodn ní železničního spodku. V t chto rekonstruovaných úsecích bude kolej 

upravena jako bezstyková. 

Nástupišt  jsou navržena z prefabrikát  typu H, s výškou nástupní hrany 550 mm nad 

temenem kolejnice. Odvodn ní železničního spodku je ešeno rekonstrukcí stávajících 

odvodňovacích p íkop  nebo z ízením podélných odvodňovacích prvk  - trativod  nebo 

vsakovacích žeber.  
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V níže uvedené tabulce je zaznamenán sled klíčových aktivit s jejich časovou 

náročností.  

Tabulka 4: Klíčové aktivity a milníky  

Klíčová 
aktivita 

Subaktivity Činnosti Zahájení Ukončení Milník 

1 P íprava 
stavby  

Činnost 
vedoucí 
zadání 

vypracování 
projektu 
stavby 

04/2010 11/2012 Schvalovací 
ZP+PD 

 
Zám r 

projektu 

Vypracování 
obsahu 
projektu 

04/2010 12/2010 Schválení 
MD ČR 

P ípravná 
dokumentace 
Ědále jen PDě 

Zpracování 
PD vít zem 
výb rového 

ízení 

03/2011 03/2012 Schvalovací 
protokol PD 

Územní 
ízení 

Žádost 
o územní 

rozhodnutí 
0Ř/2011 11/2011 

Vydání 
územního 
rozhodnutí 
o umíst ní 

stavby v PM 

Vliv na 
životní 

prost edí 

stanovisko 
MŽP ČR 

k posouzení  
vliv  na 
životní 

prost edí 
z hlediska 
zákona č. 
100/2011 

Sb. 

 
vyjád ení 

KÚSK 
k ovlivn ní 

lokalit 
NůTURů 
2000 dle 
zákona č. 

 

 

0Ř/2011 

 

 

 

 

 

 

06/2011 

 

 

0ř/2011 

 

 

 

 

 

 

07/2011 

 

 

Vydání 
stanoviska 
KÚSK a  

 

 

 

 

 

vyjád ení 
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114/1řř2 
Sb., 

o ochran  
p írody 

a krajiny 

MŽP ČR 

2 Projekt 
stavby 

Činnost 
vedoucí 

k zahájení 
výb rového 

ízení na 
zhotovitele 

stavby 

06/2013 0Ř/2013 

Podklady 
pro 

zadávací 
ízení na 

zhotovitele 
stavby 

 

Projekt 
stavby Ědále 

jen PSě 

Zpracování 
PS vít zem 
výb rového 

ízení 

06/2012 0ř/2013 Schvalovací 
protokol PS 

Stavební 
ízení 

Po 
zpracování 
PS podána 

žádost 
o vydání 

stavebního 
povolení 

05/2013 0Ř/2013 

Stavební 
povolení 
v právní 

moci 

3 Výběrové 
ízení 

Zadání 
realizace 
stavby do 

výb rového 
ízení, 

p ipomínky 
účastník , 

výb r 
nejvhodn jší 

nabídky 

12/2013 03/2014 

Smlouva 
o dílo se 

zhotovitelem 
stavby 

4 Realizace 
stavby 

Realizace 
zakázky  03/2014 0ř/2014 

Zprovoznění 
železničních 

zastávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zd vodnění pot ebnosti projektu  

Impuls vybudování nových železničních zastávek dal prudký nár st obyvatel v obcích 

okolních železniční trati č. 122. V obci Chýn  zastávka chyb la a v obci Hostivice se 

naházela mimo oblast rozr stajícího se osídlení, což s ohledem na v kovou strukturu 
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obcí nekorespondovalo s pot ebami obyvatel. Zastávky umožňují dojížďku do 

zam stnání, škol v hl. m. Praze za kratší p epravní čas než ji poskytuje silniční doprava. 

Tento projekt je realizován za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity 

železniční dopravy. Projekt se současn  podílí na snižování kongescí a produkce 

skleníkových plyn  generovaných silniční dopravou.  

Vazba projektu na p íslušnou oblast podpory  

Projekt svým obsahem naplňuje Prioritní osu 3 "Modernizace železniční sít  mimo síť 

TEN-T" Operačního programu Doprava. Projekt je v souladu s naplňováním 

strategického cíle NRP a NSRR "ůtraktivní prost edí", a částečn  také cíl  - 

"Konkurenceschopná česká ekonomika" a "Vyvážený rozvoj území". Pro železniční 

dopravu je krom  sít  TEN-T d ležitá i kvalitní síť navazujících železničních tratí 

s mezinárodním, národním, ale i regionálním významem. Zlepšení stavu a návaznosti 

mimokoridorových železničních sítí v ČR p inese zvýšení úrovn  dostupnosti region  

dopravou, která je ohledupln jší k životnímu prost edí. 

Popis pokračování aktivit po skončení této podpory  

Vlastní projekt bude po dokončení provozován standardním zp sobem, bude provád na 

následná údržba a dopravní cesta bude poskytována dopravc m. Správa železniční 

dopravní cesty, s.o. ĚSŽDCě dle zákona č.77/2002 Sb. Ěviz bod 3 této žádostiě je mimo 

jiné odpov dná za modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty, provozuschopnost 

železniční dopravní cesty Ěúdržbaě a provozování železniční dopravní cesty. 

Provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty zajišťuje v současné dob  

SŽDC. Tato činnost je financována z rozpočtu SFDI. 

Popis rizik a návrh opat ení jak jim p edcházet  

SŽDC získala všechna pot ebná stavební povolení k realizaci, došlo k uzav ení smlouvy 

o dílo se zhotovitelem a projekt byl bez v tších problém  realizován.  
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6.1 P ehled financování 

Tabulka p ehledu financování zobrazuje výši celkového p ísp vku Společenství, jejíž 

výpočet je zachycen v p íloze č. 6.13.3. Zároveň jasn  p edstavuje celkové výdaje 

projektu spolu se zp sobilými a nezp sobilými výdaji. Jejich rozčlen ní bude 

následovat v p íloze 6.13.1. 

Tabulka 5: P ehled financování  

 Výdaje projektu v Kč Procenta z celkových 
výdaj  

Ve ejné spolufinancování 16 0ř4 464,00 --- 

Celkem národní ve ejné 
zdroje 
- státní rozpočet 
- státní fondy 
- krajské rozpočty 
- obecní rozpočty 
- jiné národní ve ejné zdroje 

 
2 414 170,00 
2 414 170,00 

0 
0 
0 
0 

 
 

15,00 % 
15,00 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 

 

EU celkem 13 6Ř0 2ř4,00 Ř5,00 % 

Soukromé prost edky  0 
 

0,00 

Zp sobilé výdaje bez 
p íjm  16 0ř4 464,00 --- 

Výběr z jiných peněžních 
p íjm  

Projekt nevytvá í jiné 
pen žní p íjmy  --- 

 

Celkové zp sobilé výdaje  16 0ř4 464,00 --- 

Celkové nezp sobilé výdaje 5 113 227,00 --- 

Celkové výdaje projektu  21 207 6ř1,00 --- 
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Zdroje žadatele  
- úvěry bank  
- ostatní zdroje  
- p ímé výnosy  
- vlastní zdroje  

 
0,00 

 
--- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.2 Finanční plán  
Udává termín a výši p edložené žádosti o platbu.  

Tabulka 6: Finanční plán 

P edpokládaná požadovaná částka 16 0ř4 464,00,- 

Datum p edložení žádosti o platbu 0ř.03.2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3 Hodnoty indikátor   
Hodnota indikátoru "Hodnota úspory času v železniční doprav " je vypočtena tabulek 

CBů analýzy. Indikátor "Počet modernizovaných p ejezd " je stanoven z dokumentace 

skutečného provedení.  

Tabulka 7: Hodnoty indikátor   

Název indikátoru 
ĚKódě 

M rná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

P edpokládané 
datum pln ní 

Počet projekt  
podporujících 
dopravu 
a dopravní 
infrastrukturu 
Ě37.01.00ě 

Počet projekt  0,00 1,00 01.0ř.2014 

Hodnota úspory 
času v železniční 
doprav  
Ě37.11.00ě 
 

EUR/rok 0,00 30 4Ř3,00 01.0ř.2014 

Počet 
modernizovaných 
p ejezd  
Ě37.0ř.20ě 

Počet 0,00 2,00 01.0ř.2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.4 Horizontální témata  

Vliv na rovné p íležitosti:    Je neutrální  

Umístění na území se zvláštní ochranou:  Žádný z uvedených  

Vliv na životní prost edí:   Projekt má pozitivní dopad na životní  

      prost edí    

Popis a zd vodnění vlivu na životní prost edí:  

Projekt podporuje environmentáln  šetrný druh dopravy. Podporou environmentáln  

šetrného druhu dopravy je myšleno podpora železniční dopravy, což je v tomto p ípad  

myšlena investice, která p ispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy 

a zlepšení poskytovaných služeb. Investice tak udržuje železniční dopravu 

konkurenceschopnou k ostatním druh m p epravy a napomáhá k tomu, že nebude 

nahrazena ekologicky mén  šetrnými druhy dopravy. 

Hospodá ská činnost:    11/P eprava  

Typ území:       00/Nevztahuje se  

6.5 Environmentální kritéria 

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:  Pro daný projekt není relevantní  

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:  
 

 Dojde realizací projektu k podpo e environmentáln  šetrných forem dopravy 

včetn  managementových opat ení ? 

 Projekt je zam en na zlepšení parametr  železniční infrastruktury, což povede 

 ke zvýšení konkurenceschopnosti kolejové dopravy. Nákladní i osobní 

 kolejová doprava je  p itom v porovnání s dopravou individuální považována za 

 environmentáln  šetrn jší. 

 Dojde realizací projektu k podpo e ve ejné dopravy v rámci dopravní 

obslužnosti ? 
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 Projekt je zam en na zlepšení parametr  železniční infrastruktury. Po jeho 

 realizaci dojde ke zvýšení úrovn  poskytovaných služeb a zvýšení kultury 

 cestování, což povede k v tší atraktivit  ve ejné dopravy. 

 Je projekt zam ený na podporu environmentáln  šetrných forem dopravy ? 

 Projekt je zam en na zlepšení parametr  žel. infrastruktury, tedy i podporu 

 železniční dopravy. Ta je považována za environmentáln  šetrnou Ěp eprava 

 velkých objem  na velké vzdálenosti s minimálním vlivem na životní prost edí, 

 nižší množství emisíě. 

6.6 Prioritní téma  
Tato tabulka uvádí výši kofinancovaných náklad  projekt v závislosti na kategorii 

intervencí dle na ízení Evropské komise č. 1Ř2Ř/2006. 

Tabulka Ř: Prioritní téma  

Prioritní téma (název/číslo) Železnice/16 

Dotace projektu 13 6Ř0 2ř4,00,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.7 Publicita 

V p ípad  projektu o výši celkového p ísp vku nad 12,000,000,- by bylo vhodné umístit 

billboard na místo stavby v pr b hu realizace. Žádost o finanční podporu je p edkládána 

ex-post, tento prvek publicity nebude proto realizován. 

Zp sob zajištění publicity: Publicita projektu na webu 

Konkrétní opat ení pro zajištění publicity:   

 Stručná prezentace projektu prob hne na webových stránkách www.szdc.cz 

Zp sob zajištění publicity: Pam tní deska po skončení realizace projektu 

Konkrétní opat ení pro zajištění publicity: 
 Po ukončení realizace projektu budou na ve ejnosti viditelném míst  p íslušného 

traťového úseku instalovány dv  plakety dle technické specifikace OPD, kde bude 
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zaznamenáno, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Instalace je relevantní 

pouze v p ípad  rozhodnutí o p id lení dotace EK. 

Zp sob zajištění publicity: Tiskové zprávy o projektu 

Konkrétní opat ení pro zajištění publicity: 

 SŽDC zajistí mediální prezentaci projektu. Každá prezentace bude obsahovat 

informaci o spolufinancování prost ednictvím Evropské unie z Fondu soudržnosti 

v rámci Operačního programu Doprava. 

6.Ř Výběrová ízení (V ) 
V této části jsou uvedena pouze výb rová ízení na činnosti, které jsou vybrané ke 

spolufinancování. U výb rových ízení uve ejn ných na ISVZ jsou uvedeny identické 

informace s t mi, které jsou ve ejn  dostupné. Není-li výb rové ízení uve ejn no na 

ISVZ, je uvedena pouze nasmlouvaná cena v Kč bez DPH.   

Tabulka ř: Výb rové ízení 001 

Po adové číslo V   001 

Název V   Z ízení železničních zastávek Hostivice u H bitova, 
Hostivice Sadová a Chýn  - realizace stavby  

Vyplňované údaje k  Výb rové ízení 

Druh výb rového ízení  Otev ené ízení 

V  dle p edpokládané 
hodnoty  

Podlimitní 

Stav V  Ukončeno 

Specifikace druhu zadavatele Sektorový 

Druh V  podle p edm tu  Stavební práce 

Datum zahájení V  13.12.2013 

Datum ukončení V  2Ř.3.2014 

Nasmlouvaná cena v Kč bez 
DPH 

11,430,551,- 

Dodavatel  EDIKT, a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 10: Výb rové ízení 002 

Po adové číslo V   002 

Název V   Z ízení železničních zastávek Hostivice u H bitova, 
Hostivice Sadová a Chýn  - vyhotovení projektu 

stavby 

Nasmlouvaná cena v Kč bez 
DPH 

1,411,000,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 11: Výb rové ízení 003 

Po adové číslo V   003 

Název V   Zajišt ní prvk  publicity projekt  spolufinancovaných 
z Fondu soudržnosti EU 

Vyplňované údaje k  Výb rové ízení 

Druh výb rového ízení  Otev ené ízení 

V  dle p edpokládané 
hodnoty  

Nadlimitní 

Stav V  Ukončeno 

Specifikace druhu zadavatele Sektorový 

Druh V  podle p edm tu  Služby 

Datum zahájení V  7.11.2014 

Datum ukončení V  2ř.5.2015 

Nasmlouvaná cena v Kč bez 
DPH 

60,000,000,- 

Dodavatel  IDMZ, s.r.o. 

Popis  P edm tem ve ejné zakázky je uzav ení rámcové 
smlouvy na zajišt ní realizace povinných prvk  
publicity projekt  spolufinancovaných z Fondu 

soudržnosti Evropské unie. V rámci této smlouvy bude 
ešena publicita jednotlivých projekt  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.ř P ílohy 

Žadatelé p ikládají povinné p ílohy k formulá i žádosti o finanční podporu dle pokyn  

O OPD, zároveň jsou povinni formulá e odevzdat i v tišt né form  O OPD.  

Seznam povinných p íloh je umíst n mezi p ílohami. V textu diplomové práce jsou 

zve ejn ny pouze p ílohy neobsahující data zpracovaná jiným subjektem, tj. ú ady, 

organizačními jednotkami SŽDC, konzultantem. 

6.ř.1 Finanční rozpočet projektu  

Finanční rozpočet projektu je p ikládán v takové podob , aby z n j již byla patrná výše 

zp sobilých a nezp sobilých výdaj .  

Tabulka 12: Finanční rozpočet  

Finanční rozpočet 

V celých Kč Celkové 
náklady 

projektu (ů) 

Nezp sobilé 
náklady (B) 

Zp sobilé 
náklady 

(C) 

Zp sobilá 
aktivita 

Poplatky za 
plány/stavební 
projekt 

2 565 ř62 1 154 ř62 1 411 000 Projekt 
stavby 

Nákup pozemk   0 0 0 --- 

Výstavba  

14 657 051 47 5Ř7 14 60ř 464 

Výstavba, 
BOZP, 

technická 
pomoc 

Nep edvídatelné 
události 0 0 0 --- 

Publicita   

74 000 0 74 000 

Pam tní 
desky, 
tisková 
zpráva 

Dozor v pr b hu 230 004 230 004 0 --- 
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výstavby  

Mezisoučet  17 527 017 1 432 553 14 60ř 464 --- 

DPH 3 6Ř0 674 3 6Ř0 674  --- 

CELKEM  21 207 6ř1 5 113 227 16 0ř4 464 --- 
Zdroj: Vlastní zpracování  

6.ř.2 Harmonogram realizace projektu dle aktivit  

V harmonogramu a Ganttov  diagramu je zachycen pr b h všech klíčových aktivit 

a subaktivit v pr b hu projektu v závislosti na čase.  

Tabulka 13: Harmonogram  

Klíčová aktivita Subaktivity Zahájení Ukončení 

1 P íprava stavby  04/2010 03/2012 

 Zám r projektu 04/2010 12/2010 

P ípravná 
dokumentace Ědále 

jen PDě 
03/2011 03/2012 

Územní ízení 0Ř/2011 11/2011 

Posouzení vlivu na 
životní prost edí 

stanovisko MŽP ČR 
k posouzení vliv  na životní 
prost edí z hlediska zákona 
č. 100/2011 Sb., 
o posuzování vliv  na 
životní prost edí 

vyjád ení KÚSK k ovlivn ní 
lokalit NůTURů 2000 dle 
zákona č. 114/1řř2 Sb., 
o ochran  p írody a krajiny 

 

0Ř/2011 

 

 

06/2011 

 

0ř/2011 

 

 

07/2011 

2 Projekt stavby 06/2012 0Ř/2013 

 
Projekt stavby Ědále 

jen PSě 06/2012 0ř/2013 

Stavební ízení 05/2013 0Ř/2013 
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3 Výběrové ízení 12/2013 03/2014 

4 Realizace stavby 03/2014 0ř/2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Gantt v diagram  

Tabulka 14: Gantt v diagram  

Klíčová 
aktivita   

Subaktivity  2010 2011 2012 2013 2014 

1 P íprava 
stavby  

     

 Záměr 
projektu 

     

 PD       

 Územní 
ízení  

     

 Vliv na 
životní 
prost edí  

     

2 Projekt 
stavby  

     

 PS      

 Stavební 
ízení  

     

3 Výběrové 
ízení  

     

4 Realizace       
Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.ř.3 Ekonomické hodnocení  

Každá investiční akce musí být podložena výpočtem ekonomické efektivnosti 

provád né na základ  nákladov -výnosové analýzy ĚCBů - Cost benefit analysisě. 

Výsledky CBů mají doložit skutečnost, že je projekt p ínosný jak z hlediska 

ekonomického, tak společenského. Skládá se z finanční analýzy, která vyhodnocuje vliv 

projektu na investora, a ekonomické, která prokazuje p ínosy projektu pro celou 

společnost.  

Tento projekt je rovn ž podložen výpočtem ekonomického hodnocení, není však 

zve ejn n z d vodu vypracování externím konzultantem. Projekt je doporučen 

k investičnímu financování, neboť z hlediska celospolečenského p ínosu vykazuje 

p ijatelné výsledky, hodnota ekonomického vnit ního výnosového procenta 

EIRR=5,Ř1% 156 a ekonomické čisté současné hodnoty ENPV = 5ř1 71ř Kč.157 

6.ř.4 Výpočet zp sobilých náklad  a maximální nárok na 
kofinancování 

Tabulka 15: P ísp vek Společenství   

Náklady projektu nep esahují částku 1 mil. EUR, a proto se ani na projekt nevztahuje postup  
definovaný odstavci 1-4, cl. 55, Nů ÍZENÍ RůDY ĚESě č. 10Ř3/2006 ze dne 11. července  
2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském  
sociálním fondu a Fondu soudržnosti ve zn ní Na ízení Rady ĚESě č. 1341/200Ř ze dne 1Ř.  

                                                            
156 EIRR udává míru rentability projektu po dobu své životnosti. V tomto p ípad  se jedná o horizont 2ř 
let.  
157 ENPV udává hodnotu pen žních p íjm  z investice po dobu své životnosti.  

Zp sobilé náklady Ěv Kč, nediskontovanéě 16 0ř4 464 

Míra nedostatku financování  100% 

Částka rozhodnutí, tj. částka, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy“ Ěčl.41 odst.2ě = Ě1ě * Ě2ě Ěp i 
dodržení nejvyššího možného p ísp vku z ve ejných zdroj  podle 
pravidel státní podporyě 
 

15 510 235 

Míra spolufinancování prioritní osy Ěv %ě 
Ř5% 

P ísp vek Společenství Ěv Kčě = Ě3ě * Ě4ě 
 

13 1Ř3 700 
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prosince 200Ř. Projekt má nárok na míru podpory Ř5% ze zp sobilých náklad .V této 
souvislosti je pro výpočet p ísp vku z Fondu soudružnosti použit níže uvedený vzorec  
z formulá e žádosti, který je p ílohou č. XXI na ízení Komise ĚESě č. 1Ř2Ř/2006 ze dne Ř. 12  
2006ě.  

 

6.ř.5 Výpočet indikátor   

Hodnoty indikátoru "úspora času v železniční doprav " je počítána z hodnot z  CBů 

analýzy, počet modernizovaných p ejezd  je uveden v dokumentaci skutečného 

provedení.  

Hodnota úspory času v železniční dopravě - P ínos rekonstruovaných železničních 

tratí pro osobní a nákladní dopravu vyjád ený jako hodnota zkrácení jízdních dob vlak  

na dotčených úsecích Ěmil. eur/rokě 

Celková hodnota úspory času v železniční doprav : 23 320 473CZK 

Počet let p ínosu: 2ř  

Kurz CZK/eur15Ř: 26,3Ř CZK  

23 320 473 : 2ř = Ř04 154 CZK/rok  

Ř04 154 : 26,3Ř = 30 4Ř3 eur/rok 

Počet modernizovaných p ejezd : 2  

 PZS v km 22,511 Hostivice  

 PZS v km 1ř,613 Chýn   

7. Vyhodnocení projektu a jeho vlivu na regionální rozvoj 

Trať č. 122 vznikla v období pr myslové revoluce významného prudkým rozvojem 

železniční infrastruktury, kdy železnice p sobila jako jeden z hlavních faktor  r stu. 

V 21. století tento vliv železnice ztratila, neboť jí konkurují jiné dopravní módy, které 

reagují na požadavky obyvatelstva flexibiln ji. ůť již z d vodu touhy po okamžité 

možnosti mobility, či neustávající individualizaci dopravy.  

                                                            
15Ř Oficiální kurz EK z doby schválení OPD 

Zdroj: Vlastní zpracování + metodický pokyn O OPD 
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I p es výše uvedené p íčiny odlivu cestujících v železniční doprav , stále z stávají 

oblasti, v nichž železniční doprava neztrácí na zajímavosti, jedná se o suburbánní 

oblasti, do nichž se lidé st hují z d vodu vyšší cenové dostupnosti pozemk . Dojížďka 

do zam stnání do vzdálenosti 30 km se stává stále čast jší a v oblastech propojených 

efektivní železniční infrastrukturou je využití železnice 15ř významn jší. V p ípad  

zapojení železnice do integrovaného systému m st má možnost konkurovat 

automobilové doprav , neboť frekvence spoj  je volena v intervalech 30 min, či 60 min 

a železniční cesta je vedena p ímo do center m st. Doba jízdy není ovlivn na 

kongescemi, které se rozr stají v ranních hodinách v Pražské-st edočeské aglomeraci. 

S p ihlédnutím na sílící snahy po ekologizaci dopravy p edstavuje železnice160 vhodnou 

cestu ke snížení produkce skleníkových plyn .   

Projekt vybudování zastávek v Pražské-st edočeské aglomeraci reaguje na výzvy 

uplatn ní železniční dopravy v rozvoji region  zapojením železnice do integrovaného 

systému m st. Reaguje takto na požadavky obcí rozprostírajících se podél trati č. 122 na 

vybudování železničních zastávek, díky nimž se mohou napojit na integrovaný dopravní 

systém hl. m. Prahy a jejichž dojížďku do centra m sta zajistí železnice rychleji n ž 

silniční doprava. Splňuje cíle uvedené ve Strategickém plánu hl. m. Prahy z roku 2000, 

jehož jedním ze strategických cíl  bylo stanoveno posílení role a význam drážních 

druh  dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu o jejich využívání..   

Ř. Závěr 

Na počátku této diplomové práce si autorka stanovila cíle p edstavit genezi Společné 

dopravní politiky, v jejímž rámci je dopravní infrastruktura je považována za jednu ze 

zásadních podmínek rozvoje celého území EU, neboť na jejích základech je budován 

jednotný evropský trh, který byl od počátku hnacím motorem evropské integrace. 

Dopravní infrastruktu e bylo  z tohoto d vodu v období 2007-2013 alokováno v rámci 

TEN-T Ř.013 mld. eur. Nemenší d ležitost je p ikládána dopravní politice v České 

                                                            
15řČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD. Tab. 710 Vyjížd jící do zam stnání a školy podle dopravních 
prost edk  a podle kraje a okresu vyjížďky. In: ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. [online]. 2011. [cit. 
11.1.2016].Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/101Ř0/20533ř66/2200013710.pdf/ 
2346d6dd-e265-42ř4-aa1d-aec53fe1ff05?version=1.0 
160 Dle studie docenta Peltráma je ekologičnost železniční dopravy odvislá od typu vozidel, nap . 
modernizovaný v z Ř10 vyprodukuje tém  o 1/3 mén  emisí, ale i od počtu cestujících - ze studie 
vychází nezbytný počet 12 cestujících, aby bylo možné hovo it o ekologičt jším módu dopravy. 
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republice. Rozvoji dopravy a dopravní infrastruktury je alokováno 5.Ř21,5 mil. eur161 

v rámci OPD. Net eba však opomenout skutečnost, že dopravní infrastruktura m že být 

hrazena i z regionálních operačních program . V souvislosti se vstupem České 

republiky do EU se začala rodit nová dopravní politika, ovlivn ná nezbytným souladem 

s evropskou legislativou a prioritami. Na základe autorčiny osobní zkušenosti jsou 

snahy České republiky dostát svým závazk m a stanoveným národním cíl m velmi 

intenzivní, ať již s v tšími či menšími úsp chy, neboť úsp šná realizace investiční akce 

nespočívá pouze na investorovi a jeho ídícím orgánu, ale je ovlivn na četnými 

nep edvídatelnými externími faktory.  

V druhé polovin  teoretické části se autorka zam ila na regionální politiku, díky jejímž 

nástroj m byl financován významný soubor akcí v dopravním sektoru. P edstavila 

proces p edcházející spušt ní operačních program , p esn ji Operačního programu 

Doprava a seznámila čtená e s možnostmi, jež nabízí rozvoji dopravního sektoru. 

Prozatím není známa finální bilance čerpání OPD, jenž byl označen na konci roku 2014 

za velmi rizikový, bude však velmi zajímavé sledovat nejen skutečná výše čerpání, na 

níž jsme se jako hlavní investor v železniční doprav  podíleli, ale zejména sledovat 

p ínosy plynoucí z realizovaných akcí.  

Praktická část p edstavuje hlavní cíl této diplomové práce, vytyčil si za cíl obeznámit 

čtená e s realizací projektové žádosti, na jejímž základ  m že čerpat finanční prost edky 

pro sv j zám r. Je však t eba si uv domit, že p edložením žádosti o finanční podporu 

celý administrativní proces začíná, v p ípad  neúsp šné žádosti rovn ž končí. 

Zpracování žádostí infrastrukturních akcí vyžaduje kooperaci mnoha odborník , ačkoliv 

tvo í výstupy výše zmín ných aktivit součást žádosti o podporu, nejsou uvád ny, neboť 

obsahují informace, jež by nem ly být k dispozici každému čtená i, jenž si vyhledá tuto 

práci.  Žádost o finanční podporu byla v mnohých místech zprošt na i jiných detail  

z d vodu ochrany soukromí zam stnanc  SŽDC. ůutorka i p es tuto skutečnost doufá, 

že diplomová práce m že být p ínosem, neboť poodkrývá činnosti nezbytné k vytvo ení 

žádosti o finanční podporu a je do značné míry aplikovatelná i v rámci jiných 

operačních program , samoz ejm  s jistými obm nami závislými na požadavcích 

ídících orgán . 
                                                            
161 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. ůnalýza čerpání evropských fond  a krizové plány 
2015. In: Strukturální fondy. [online]. Prosinec 2014 [cit. 11.1.2016]. Dostupné z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f3b13af7-4fd1-4e07-ae7b-bcfce0aa13dd/ 
ůnalyza_cerpani_a_krizove_plany_2015_final.pdf?ext=.pdf 
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Na základ  této práce by mohl čtená  nabýt dojmu, že se Evropská unie p íliš orientuje 

na investice do dopravní infrastruktury, a že doprava p edstavuje zásadní p edpoklad 

rozvoje, a s tím i kvality lidského života. V textu jsou uvedeny d vody, na základ  

nichž si čtená  m že vytvo it vlastní pohled na danou problematiku, nicmén  autorka 

považuje za podstatné zmínit pozitivní vliv prost edk  z fond  EU na zlepšení stavu 

české dopravní infrastruktury, s níž Česká republika vstoupila do EU, jež byla výrazn  

podfinancovaná a její stav tuto skutečnost reflektoval.  Nechť je na uvážení každého 

jedince, do jaké míry doprava ovlivňuje rozvoj Evropské unie, jeho regionu 

a s nadsázkou ečeno i jeho soukromého života.  
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10. Seznam zkratek  
CO2 Oxid uhličitý  

ČD, a.s. České dráhy, akciová společnost  

ČR  Česká republika  

ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika  

DI Dopravní infrastruktura 

DSS Dopravní sektorové strategie  

EHS  Evropské hospodá ské společenství  

EK  Evropská komise  

ERDF  European Regional Development Fund - Evropský fond 
regionálního rozvoje 

ERTMS European Rail Traffic Management System - Evropský systém 

ízení železniční dopravy  

ERů  European Railway ůgency - Evropská agentura pro železnice  

EU  Evropská unie  

FS Fond soudržnosti  

HDP Hrubý domácí produkt  

ISPů Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Nástroj 
p edvstupních strukturálních politik  

ISVZ Informační systém o ve ejných zakázkách  

ITS  Intelligent transport systems - Inteligentní dopravní systémy  

HND Hrubý národní d chod 

JEů Jednotný evropský akt  

KÚSK Krajský ú ad St edočeského kraje  

LRIT Long-Range Identification and Tracking - Systém identifikace 

a sledování lodí na velké vzdálenosti  

MKů Multikriteriální analýza 
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MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky  

MŽP ČR Ministerstvo životního prost edí České republiky  

NRP Národní rozvojový plán 

NSRR Národní strategický rozvojový rámec  

OP  Operační program  

OPD 1 Operační program Doprava 1  

PPP Polluter Pays Principle - Princip "znečišťovatel platí"  

PPP*  Public Private Partnership - Partnerství ve ejného a soukromého 

sektoru  

O OPD ídící orgán Operačního programu Doprava  

SDP  Společná dopravní politika  

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury  

SOZS Strategické obecné zásady Společenství  

SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

TEN Trans-European Network - Transevropská síť 

TEN-T Trans-European Transport Network - Transevropská dopravní síť   

TSI Technical Specifications for Interoperability - Technické specifikace 

pro interoperabilitu 

TŽK Transitní železniční koridor  

V   Výb rové ízení  

ZMZ Záv rečná monitorovací zpráva  

ŽP Životní prost edí  
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