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ÚVOD 

Horizontální principy jsou do realizace politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti zahrnuty, aby bylo možno 
dosáhnout udržitelného a vyváženého rozvoje regionů podpořených z ESI fondů. Dvěma hlavními horizontálními 
principy v programovém období 2014 – 2020 jsou: udržitelný rozvoj (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, 
sociální a environmentální oblastí) a rovné příležitosti (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě 
pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace). Žádný z projektů nesmí být v rozporu s uvedenými horizontálními principy. Povinností řídicích 
orgánů je hodnotit aktivity podpořené v rámci programů z hlediska horizontálních principů a informaci o tom zahrnout 
v rámci zvláštní kapitoly do výroční zprávy programu. 

 
Článek 7  Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013  hovoří jak o pojmu rovnosti mužů a žen, tak následně i o nediskriminaci v 
širším pojetí: 

• „Členské státy a Komise zajistí zohlednění a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti 
pohlaví po celou dobu přípravy a provádění programů, a to i v souvislosti s monitorováním, podáváním 
zpráv a hodnocením.“  

• „Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby během přípravy a provádění programů nedocházelo k 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Po celou dobu přípravy a provádění programů je 
zejména třeba zohlednit dostupnost pro osoby se zdravotním postižením.“ 

 

V Koncepci veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2050 je v kapitole 2.5.1. Rovné příležitosti různých 
skupiny obyvatel uvedeno mj., že: další rozvoj preference veřejné a osobní železniční dopravy je závislý na postupném 
zlepšování přístupnosti dopravy, dopravní infrastruktuře i plánování veřejného prostoru (včetně terminálů veřejné 
dopravy, zastávek či podchodů), tedy podpoře inkluzivní dopravy, která zohledňuje zvláštní potřeby různých skupin 
obyvatel (včetně seniorů, dětí, žen, pečujících osob nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a 
komunikace). Integrace a dostupnost veřejné i železniční dopravy jsou důležitými ukazateli aplikace rovných příležitostí 
v dopravě a udržitelného rozvoje). 

Dopravní politika pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050 – kapitola Rovné podmínky a příležitosti 
k dostupnosti v dopravě: „Princip multimodality lze hodnotit jako přínosný pro ženy, protože právě ženy častěji využívají 
veřejnou dopravu a během dne absolvují mnohočetné, kratší cesty, při nichž mnohdy kombinují různé druhy dopravy. 
Stejně tak pro děti a seniory častěji využívající veřejnou dopravu je tento princip přínosný. Na druhou stranu je rovněž 
důležité motivovat muže k většímu využívání alternativních způsobů dopravy místo dopravy individuální, což je velmi 
důležité z hlediska plnění cílů v oblasti energetických úspor a snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek.“ 

Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2027, typová opatření SUMP: „Plánování města se 
zohledněním potřeb jednotlivých skupin obyvatel (žen, dětí, seniorů, pečujících osob a osob s omezenou schopností 
pohybu, orientace a komunikace)  již ve fázi územního a strategického plánování rozvoje; s cílem omezit nutnost 
dojíždění na větší vzdálenosti.“ 

Průřezové opatření 2.1.3.6: Průřezovým opatřením všech uvedených cílů je  zajištění dopravní dostupnosti pro 
seniory a osoby se sníženou schopností pohybu, orientace a komunikace na principu gender mainstreamingu 
(přístupnosti prostředí pro všechny skupiny obyvatelstva). Podpora inkluzivní a inovativní dopravy vycházející z 
principů udržitelného rozvoje a tzv.  genderového plánování v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-
dopravním plánování. Tímto přístupem lze odstranit bariéry omezující celé skupiny obyvatel, zvýšit jejich ekonomickou 
aktivitu, racionálně distribuovat zdroje a celkově zlepšit životní podmínky. 
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VÝCHODISKA 

ÚŘAD VLÁDY ČR: HORIZONTÁLNÍ PRINCIP ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ PŘI PROVÁDĚNÍ ESIF  

V Dohodě o partnerství pro programové období 2014 – 2020, jež je základním výchozím dokumentem pro provádění 
Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jako „ESIF“) v ČR, je v kapitole 1.5.2 uveden princip podpory 
rovnosti mezi ženami a muži a princip nediskriminace. Tyto tzv. horizontální principy musí být zohledňovány při 
přípravě operačních programů i při jejich realizaci. Za tímto účelem byly na každém rezortu s gescí nad některým z 
operačních programů ESIF zřízeny kontaktní body (dále jako „kontaktní body ŘO“).  

Vznikla také pracovní skupina, ve které jsou kromě kontaktních bodů ŘO a MMR zastoupeni gestoři obou výše 
zmíněných horizontálních principů. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR jakožto gestor horizontálního principu 
rovnosti žen a mužů v roce 2017 spolupracoval jak s jednotlivými kontaktními body ŘO, tak s MMR. Účastnil se jednání 
výše zmiňované pracovní skupiny i všech jednání Rady ESIF na pracovní úrovni, jež proběhly v uplynulém roce. V roce 
2017 vznikly výroční zprávy o provádění jednotlivých operačních programů, ve kterých řídicí orgány hodnotily aktivity 
podpořené v rámci programů i z hlediska výše zmíněných horizontálních principů. Vytvořena byla rovněž Zpráva o 
pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016, jež obsahovala stručnou reflexi opatření přijatých v 
souvislosti s uplatňováním horizontálních principů. Dále byla provedena třetí revize Dohody o partnerství a 
aktualizován materiál Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové 
období 2014–2020 a pro přípravu programového období po roce 2020. Všechny tyto materiály Odbor připomínkoval. 
V říjnu 2017 se Odbor rovněž účastnil výročního setkání se zástupci a zástupkyněmi Evropské komise, kde referoval o 
aplikaci horizontálního principu rovnosti žen a mužů.  

ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY KONTAKTNÍCH BODŮ K MONITOROVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH PRINCIPŮ PODPORA 
ROVNOSTI MEZI MUŽI A ŽENAMI A NEDISKRIMINACE  

Pracovní skupina kontaktních bodů k monitorování horizontálních principů Podpora rovnosti mezi muži a ženami a 
Nediskriminace (dále jako "pracovní skupina") se skládá z kontaktních osob jednotlivých ŘO, zástupců a zástupkyň 
MMR, Sekce pro lidská práva ÚV ČR, MPSV a KVOP. Pracovní skupina nemá formalizovaný způsob a frekvenci jednání, 
resp. nedisponuje vlastním jednacím řádem ani statutem. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že skupina nemá žádné 
rozhodovací pravomoci a na svých jednáních o ničem nehlasuje. Z jejích jednání se nepořizuje formální zápis. Role 
pracovní skupiny je především informativní - jedná se o podpůrný orgán pro jednotlivé ŘO, aby se při naplňování výše 
zmíněných horizontálních principů měly na koho obrátit s případnými žádostmi o konzultaci konkrétních dílčích témat. 

V roce 2018 setkání proběhlo dne 16. února a řešila se na něm primárně Listina práv EU ve vztahu k ESI fondům, a 
Gender Equality Index. Za MD a OPD se zúčastnily Mgr. Kateřina Csillagová a PaedDr. Olga Marcalíková. V roce 2019 
Mgr. Kateřina Csillagová a PaedDr. Olga Marcalíková ukončily služební poměr v Ministerstvu dopravy a garantce KA1 
není známo, že by se za MD někdo v roce 2019 setkání této pracovní skupiny zúčastnil. Mgr. Kateřina Csillagová odešla 
v polovině roku 2019, na konci roku 2019 byla v rámci Operačního programu Doprava agendou v oblasti horizontálních 
principů pověřena Mgr. Iva Šimečková. Garantka KA1 nemá informace o tom, že by se MD účastnilo v roce 2020 dalšího 
setkání v rámci této pracovní skupiny.   

ESIF FONDY 2014 - 2020 

Pro řešení problémů identifikovaných oblastí a cílových skupin se využije kombinace vhodných nástrojů a 
provázanosti/komplementarity aktivit mezi relevantními programy financovaných z:  
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje  

Fond soudržnosti  
Operační program Doprava (OP Doprava)  
ŘO – Ministerstvo dopravy  

ZS – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)  
 
Členské státy a regiony stále více čelí výzvám, které souvisí s důsledky globalizace, environmentálními a energetickými 
problémy, stárnutím obyvatelstva a demografickými změnami, požadavky na technologické změny a inovace a se 
sociální nerovností. Vzhledem ke komplexní povaze a provázanosti těchto výzev by řešení podporovaná fondy ESI měla 
být integrovaná, víceodvětvová a komplexní. V této souvislosti a v zájmu zvýšení účinnosti a účelnosti politik by mělo 
být možné kombinovat fondy ESI do integrovaných balíčků tak, aby byly uzpůsobeny zvláštním územním potřebám. 
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V důsledku klesajícího počtu osob v produktivním věku a rostoucího podílu důchodců v celkové skladbě obyvatelstva, 
jakož i problémů spojených s rozptýlením obyvatelstva se i nadále očekává, že bude vyvíjen tlak mimo jiné na 
vzdělávací systémy a systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských států, a tak i na hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie. Přizpůsobení se těmto demografickým změnám představuje jednu z hlavních výzev, jimž 
tyto členské státy a regiony mají čelit v nadcházejících letech, a měla by jim být věnována mimořádná pozornost v 
regionech, jež jsou demografickou změnou nejvíce postiženy 
 
Na základě SSR by každý členský stát ve spolupráci se svými partnery a v dialogu s Komisí měl vypracovat dohodu o 
partnerství. Tato dohoda o partnerství by měla převést prvky stanovené v SSR do vnitrostátního kontextu a stanovit 
pevné závazky pro dosažení cílů Unie prostřednictvím programování fondů ESI. Dohoda o partnerství by měla stanovit 
opatření k zajištění souladu se strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a se zvláštními 
úkoly jednotlivých fondů v souladu s cíli stanovenými ve Smlouvě, opatření k zajištění účinného a účelného provádění 
fondů ESI a opatření týkající se zásady partnerství a integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Je třeba rozlišovat mezi 
podstatnými prvky dohody o partnerství, které podléhají rozhodnutí Komise, a ostatními prvky, na něž se rozhodnutí 
Komise nevztahuje a mohou být změněny členským státem. Je nezbytné přijmout zvláštní ustanovení pro předkládání 
a přijímání dohody o partnerství a programů pro případ, že by se opozdil vstup jednoho nebo několika zvláštních 
nařízení týkajících se fondu nebo fondů v platnost nebo by se takové prodlevy daly očekávat. Jejich součástí by byla 
ustanovení, jež umožní předložit a přijmout dohodu o partnerství i tehdy, chybí-li určité prvky vztahující se ke fondu či 
fondům ESI dotčeným prodlevou, a později – poté, co vstoupí v platnost opožděné či opožděná zvláštní nařízení týkají 
se fondů – předložit revidovanou dohodu o partnerství. Vzhledem k tomu, že programy spolufinancované z fondu ESI, 
jehož se prodleva týká, by měly být v takovém případě předkládány a přijímány až poté, co vstoupí v platnost zvláštní 
nařízení týkající se daného fondu, měly by být stanoveny také přiměřené lhůty pro předkládání programů dotčených 
touto prodlevou. 
 
Členské státy by měly soustředit podporu tak, aby zásadním způsobem přispěla k dosažení cílů Unie v souladu s jejich 
celostátními a regionálními potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny předběžné podmínky, jakož i stručný a 
vyčerpávající soubor objektivních kritérií pro jejich posuzování, aby se zajistily nezbytné předpoklady účinného a 
účelného využívání podpory Unie. Za tímto účelem by se předběžná podmínka měla použít na prioritu daného 
programu pouze tehdy, je-li přímo a skutečně provázána s účinným a účelným splněním konkrétního cíle některé 
investiční nebo unijní priority nebo má-li na dosažení tohoto cíle přímý dopad, neboť předběžná podmínka stanovená 
v pravidlech pro daný fond se nemusí vztahovat na všechny konkrétní cíle. Při posouzení použitelnosti předběžné 
podmínky by se měla případně zohlednit zásada proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory. Splnění 
použitelných předběžných podmínek by měly hodnotit dotčené členské státy v rámci své přípravy programů a případně 
dohody o partnerství. Komise by měla vyhodnotit ucelenost a adekvátnost informací poskytnutých členskými státy. V 
případech, kdy nebude použitelná předběžná podmínka splněna ve stanovené lhůtě, by Komise měla mít za přesně 
stanovených podmínek pravomoc pozastavit průběžné platby na dotčenou prioritu programu. 
 
PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY (EX ANTE CONDITIONALITIES FOR THE EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT 
FUNDS) 

Ex Ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds 
Předběžné podmínky jsou definovány v právu EU v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o 
společných ustanoveních Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESI fondů). 
 
Předběžné podmínky jsou jedním ze základních předpokladů pro možnost čerpání z fondů ESI. Jejich hlavním účelem 
je dosažení maximalizace přínosu intervencí z fondu ESI. Zároveň ale mají i určitý sankční charakter v případě jejich 
neplnění, který může mít velice negativní dopady.  
 
Předběžná podmínka je definována jako „konkrétní a předem přesně vymezený podstatný faktor, který je nezbytným 
předpokladem pro účinné a účelné splnění specifického cíle investiční priority nebo priority Unie, je s tímto cílem přímo 
a skutečně spojen a má přímý vliv na jeho účinné a efektivní splnění“. To znamená, že prostřednictvím předběžných 
podmínek dochází ke strategickému zarámování podpory z fondů ESI, čímž má být zajištěno vytvoření takového 
prostředí, ve kterém dojme k maximalizaci účinnosti intervencí z fondů ESI.  
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Předběžné podmínky byly v období 2014 – 2020 děleny na obecné a tematické. 
Obecné předběžné podmínky 

- Obecné předběžné podmínky jsou zpravidla aplikovány automaticky bez ohledu na typ programu či podpořené 
intervence. Obecné předběžné podmínky pokrývají tyto oblasti:  

o Nediskriminace, Rovnost mužů a žen, Zdravotní postižení, Veřejné zakázky, Veřejná podpora, EIA/SEA, 
Statistické systémy a ukazatele výsledků 

Tematické předběžné podmínky představují ty podmínky, jejichž aplikovatelnost je vyhodnocována v každém 
programu zvlášť, vždy s ohledem na zvolené priority. Vážou se k jednotlivým tematicky zaměřeným intervencím, 
kterých je celkem 11, a jejich aplikace se napříč programy různí. Mezi tematicky zaměřené předběžné podmínky 
spadá např. Veřejná správa, Železniční doprava, Vodní hospodářství a další.  

Termín splnění předběžných podmínek a rizika jejich nesplnění 

- Všechny předběžné podmínky vážící se k programovému období 2014-2020 musely být splněny nejpozději k 
31. prosinci 2016. Ke každé nesplněné či částečně splněné předběžné podmínce byl vydefinován tzv. akční 
plán s navrženými opatřeními, vedoucími k naplnění předběžné podmínky včetně vydefinovaného 
harmonogramu. Jednotlivé akční plány byly schváleny spolu s programy. 

- Česká republika splnila všechny aplikované předběžné podmínky (celkem 40, z toho se jedna stala oficiálně 
neaplikovatelnou – 7.3 Ostatní doprava) v daném termínu. Splnění předběžných podmínek bylo oficiálně 
verifikováno Evropskou komisí a navíc bylo toto splnění i dodatečně verifikováno v rámci schvalování výročních 
zpráv programů a Zprávy o pokroku Dohody o partnerství. 

- Pokud by předběžné podmínky nebyly splněny do 31. prosince 2016, mohla Evropská komise rozhodnout o 
pozastavení průběžných plateb až do doby, než dojde k dokončení předdefinovaných opatření akčních plánů. 

Obecné nařízení pro fondy ESI č. 1303/2013 : 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=CS 

o čl. 2 – definice Použitelné předběžné podmínky 

o čl. 19 – použitelnost předběžných podmínek, pozastavení plateb 

o Příloha XI, část I  - popis tematických předběžných podmínek 

o Příloha XI, část II  - popis obecných předběžných podmínek 

- Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds (v angličtině) 

- Part I: 

o http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part1
_en.pdf 

- Part II: 

o http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part2
_en.pdf 
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Zabezpečení naplňování předběžných podmínek 
 
Česká republika vybírá ty předběžné podmínky, které mají přímou vazbu s významným dopadem na realizaci 
specifických cílů či investičních priorit nebo priorit Unie v rámci jednotlivých programů ESIF.  

Předběžné podmínky vycházejí z obecného nařízení k ESIF, přílohy nařízení k jednotlivým EIS fondům a z metodického 
dokumentu EK Guidance on Ex Ante Conditionalities (pro EFRR, ESF, FS a ENRF).  

Na národní úrovni jsou pro fázi přípravy ESIF předběžné podmínky ukotveny v Metodickém pokynu pro přípravu 
programových dokumentů pro programové období 2014–2020 a v dalších metodických pokynech.  

Pro fázi implementace jsou klíčovým dokumentem mimo samotnou Dohodu o partnerství také Pravidla řízení a 
koordinace Dohody o partnerství a Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek.  
 
Dohoda o partnerství uvádí přehled všech uplatňovaných předběžných podmínek v České republice podle identifikace 
na úrovni programů. Programy ESIF jsou klíčovými dokumenty, na úrovni kterých jsou předběžné podmínky 
uplatňovány a po obsahové i technické stránce rozpracovány.  

Akční plán  
je vytvořen pro účely nastavení systému řízení a koordinace předběžných podmínek, včetně jejich vyhodnocení, 
identifikace problematických předběžných podmínek s návrhem opatření a harmonogramem splnění.  

Akční plán je závazný pro všechny subjekty implementace programového období 2014–2020, přičemž zohledňuje 
specifika jednotlivých ESI fondů.  

Akční plán jako systémový dokument je veden pro účely národních potřeb, pro úroveň jednotlivých programů ESIF a 
návazně jsou zpracovávány jednotlivé akční plány pro částečně splněné či nesplněné předběžné podmínky.  
 
Řízení a koordinace předběžných podmínek na národní úrovni 
Koordinační roli v oblasti předběžných podmínek plní MMR, a to jak v rámci přípravy programového období, tak i ve 
fázi implementace. MMR nastavuje systém řízení a koordinace předběžných podmínek.  

Zásadní roli při samotném naplňování předběžných podmínek mají řídicí orgány, které:  
 identifikují a stanoví plnění předběžné podmínky vždy k danému programu a také k dané prioritní ose či 

prioritě Unie jednotlivých programů ESIF.  
 ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty (gestoři, spolugestoři, další subjekty dle aktuální verze Akčního 

plánu) musí uvádět jak plnění předběžných podmínek, tak i časový a věcný rozsah k dané předběžné podmínce, 
tj. opatření a harmonogram splnění v případně dosud nesplněných či částečně splněných předběžných 
podmínek.  

Patří zde mj.:  
Nediskriminace  
Rovnost žen a mužů  
Zdravotně postižení  
 
OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní finanční a 
technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy 
v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007–2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé 
podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, 
které tuto roli vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU (O430).  
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OP Doprava představuje z hlediska objemu finančních prostředků  v programovém období 2014–2020 jeden z 
největších operačních programů v České republice - připadá na něj cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). OP 
Doprava přispívá k plnění Dohody o Partnerství v rámci strategického cíle „Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
a ochrana životního prostředí“, priority pro financování „Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost 
ekonomiky a odpovídající obslužnost území.“  

Východiskem pro formulaci OP Doprava je Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 a 
další návazné strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje 
dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Tyto dokumenty stanovují základní strategické 
priority, k jejichž naplňování bude OP Doprava přispívat.  

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:  

 dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T 
 zlepšení po stránce kvality a funkčnosti 
 odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře 
 podporu udržitelné mobility s důrazem na města 

Popis prioritních os Struktura OP Doprava reflektuje zkušenosti z programového období 2007–2013 a předchází 
rizikům horšího čerpání v některých oblastech v první řadě tím, že oproti šesti věcným prioritním osám OPD 2007–
2013 soustředí podporu do tří věcných prioritních os (doplněných čtvrtou prioritní osou zaměřenou na technickou 
pomoc):  

 PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51,18 % 
celkové alokace, tj. cca 2,33 mld. EUR  = přibližně 63 mld. Kč), zahrnující investice do železniční 
infrastruktury, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních systémů 
městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. 
 

 PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a 
řízení silničního provozu (Fond soudržnosti, 27,49 % celkové alokace, tj. cca 1,25 mld. EUR = 
přibližně 33,84 mld. Kč), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních 
silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě 
napájecích stanic alternativních energií na silniční síti. 
 

 PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,79 % 
celkové alokace, tj. cca 902 mil. EUR = přibližně 24,36 mld. Kč) zaměřená na investice do 
výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T. 
 

 PO 4: Technická pomoc (Fond soudržnosti, 1,54 % celkové alokace, tj. cca 70 mil. EUR  = 
přibližně 1,90 mld.).  

Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015.  

Řídící orgán: 
Ministerstvo dopravy 
Web ŘO: www.mdcr.cz 
Web OPD: web.opd.cz 
Fond: FS / EFRR 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA – HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY 

Horizontální principy  
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Dle článku 7 a 8 Obecného nařízení musí být projekty předkládané do jednotlivých operačních programů v souladu s 
horizontálními principy.  

Těmito principy jsou:  

 podpora rovných příležitostí a nediskriminace,  
 podpora rovnosti mezi muži a ženami,  
 udržitelný rozvoj.  

 

U každého jednotlivého principu žadatel při vyplňování žádosti uvádí jeden z  následujících vztahů k principu:  

 projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,  
 projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,  
 projekt je neutrální k horizontálnímu principu.  

 

V projektech financovaných z OPD převažují aktivity, které nejsou primárně zaměřeny na výše uvedené oblasti, přesto 
musí být horizontální principy/témata uplatňovány napříč jednotlivými investičními prioritami. Sekundárně pak může 
mít některý z projektů na horizontální témata pozitivní vliv. Proto má žadatel pro vyplnění na žádosti uvedeny všechny 
tři horizontální témata. 

Udržitelný rozvoj spočívá na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Hlavními tématy 
udržitelného rozvoje jsou však především záležitosti životního prostředí, neboť právě mezi jednotlivými složkami 
životního prostředí a ekonomickými aktivitami dochází nejčastěji ke konfliktu s důsledky pro udržitelnost rozvoje.  

Projekt, jehož hlavním cílem jsou investice přímo zaměřené na zlepšování a ochranu životního prostředí, je projektem, 
který je na udržitelný rozvoj zacílen.  

Projekt, jehož hlavním cílem nejsou investice přímo zaměřené na zlepšování a ochranu životního prostředí, avšak jenž 
může svými efekty k tomuto tématu částečně přispívat, a jenž tedy sleduje alespoň jeden environmentální indikátor 
(ENVI indikátor), má pak na udržitelný rozvoj pozitivní vliv.  

Projekt, u něhož nejsou sledovány žádné ENVI indikátory, má neutrální vliv na životní prostředí.  

Pokud je u projektu uvedeno, že je cíleně zaměřen, nebo má pozitivní vliv na horizontální princip, musí být přílohou 
projektové žádosti analýza, která podpoří uvedený vztah k horizontálnímu principu odbornou argumentací, výzkumy 
a statistikou.  

V rámci této záložky žadatel ke každému typu horizontálního principu vybere z číselníku vliv projektu na horizontální 
princip a vloží popis a zdůvodnění vlivu projektu na  horizontální princip. Vše uloží stiskem tlačítka „Uložit“. 

Konkrétní naplnění podmínky rovných příležitostí a rovného zacházení je specifikováno v příručkách pro žadatele a 
příjemce, vydávaných pro jednotlivé oblasti intervence či jejich části v rámci jednotlivých výzev. Žadatel o podporu ve 
specifické části projektové žádosti popíše vliv projektu na rovné příležitosti a zajištění rovného zacházení a odpoví na 
otázky, zda a jak projekt plánuje realizaci konkrétních aktivit na podporu rovných příležitostí (např. bezbariérové 
přístupy pro zdravotně postižené, přístup pro jiné znevýhodněné skupiny aj.).  

Projekty jsou rovněž hodnoceny z hlediska naplňování rovných příležitostí všech cílových skupin osob.  

Cílem klasifikace projektů podle jejich vlivu na rovné příležitosti bude motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle 
projektu zvážili rozšíření projektových aktivit i o ty, které mají pozitivní dopad na rovné příležitosti a zajišťují rovné 
zacházení se všemi cílovými skupinami.  

 

Programový dokument OPD1  – Horizontální principy  

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A ZÁKAZ DISKRIMINACE  

                                                                 
1  Programový dokument OP D: <https://dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-
2020/Programy/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf>. 
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Popis zvláštních opatření, jež mají podporovat rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v 
průběhu přípravy, koncipování a provádění operačního programu, a to zejména v souvislosti s přístupem k financování 
s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin ohrožených takovou diskriminací a zejména požadavky na zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a 
podpora rovných příležitostí jsou základními principy realizace OPD a budou respektovány a podporovány ve všech 
prioritních osách a investičních prioritách. ŘO zajistí žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na 
pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Při 
realizaci OPD bude brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení, aby měly všechny sociální skupiny stejný přístup k 
čerpání prostředků EFRR a FS. Řídící orgán zajistí, aby otázka rovných příležitostí a rovného zacházení byla sledována 
– při zohlednění jejich specifického zaměření - u všech oblastí intervencí na úrovni projektů.  

Konkrétní naplnění podmínky rovných příležitostí a rovného zacházení bude specifikováno v příručkách pro žadatele a 
příjemce, vydávaných pro jednotlivé oblasti intervence či jejich části v rámci jednotlivých výzev. Žadatel o podporu ve 
specifické části projektové žádosti popíše vliv projektu na rovné příležitosti a zajištění rovného zacházení a odpoví na 
otázky, zda a jak projekt plánuje realizaci konkrétních aktivit na podporu rovných příležitostí (např. bezbariérové 
přístupy pro zdravotně postižené, přístup pro jiné znevýhodněné skupiny aj.).  

Bude usilováno o to, aby podpořené projekty neporušovaly zákaz diskriminace a přispívaly k naplňování principu 
rovných příležitostí. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikováno porušení zákazu diskriminace nebo 
negativní dopad na rovné příležitosti, nebude moci být podpořen z prostředků OPD. Projekty budou rovněž hodnoceny 
z hlediska naplňování rovných příležitostí všech cílových skupin osob. Cílem klasifikace projektů podle jejich vlivu na 
rovné příležitosti bude motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu zvážili rozšíření projektových aktivit i o ty, 
které mají pozitivní dopad na rovné příležitosti a zajišťují rovné zacházení se všemi cílovými skupinami.  

Významné je přitom zejména zajištění, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovného přístupu náležitě zohledňovali 
specifické potřeby jednotlivých cílových skupin a využívali např. doprovodná opatření k odstranění možných bariér 
účasti v projektech pro cílové skupiny. Zohlednění rovných příležitostí a rovného zacházení bude hrát významnou roli 
i v procesech monitorování, hodnocení a v realizaci principu partnerství. Řídící orgán bude dbát na to, aby v 
monitorovacím výboru byly dodržovány zásady rovných příležitostí a rovného zastoupení relevantních skupin a byla 
zabezpečena účast institucí z oblasti rovných příležitostí a ochranou před diskriminaci. V závislosti na charakteru oblasti 
intervence a bude-li to účelné, bude zabezpečena účast organizací zabývajících se rovnými příležitostmi a ochranou 
před diskriminaci v pracovních skupinách (např. v úrovni MV), v hodnotících komisích pro výběr projektů apod. 
Informace o rovných příležitostech a rovném zacházení budou monitorovány primárně na úrovni projektů. Řídící orgán 
zajistí, že téma rovných příležitostí a rovného zacházení bude v závislosti na charakteru podpory agregováno v rámci 
monitorování realizace programu na úrovni prioritní osy. Příspěvek OPD k zabezpečení zásady rovných příležitostí a 
rovného zacházení bude předmětem hodnocení při zpracování tematických a strategických evaluací. Princip rovných 
šancí a nediskriminace bude uplatňován v rámci celé implementace OP Doprava. Veřejná doprava je jedním z 
předpokladů pro zajištění osobní mobility zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ale také pro 
rodiče s dětmi. Rovněž jedním ze základních průřezových úkolů DP ČR v dopravě je vytvářet podmínky pro fyzickou 
přístupnost k dopravě pro všechny skupiny obyvatelstva. Tam, kde bude tento problém relevantní (např. rekonstrukce 
železničního uzlu), bude brán zřetel na umožnění bezbariérového přístupu. U silniční infrastruktury se jedná např. o 
vybavení bezbariérovými přechody vybavenými informačními systémy atd., tam, kde je tento požadavek relevantní. 
ŘO OPD bude usilovat o koordinaci s cílem zajistit kompatibilitu a synergie s ostatními intervencemi a opatřeními a to 
jak v horizontálním (např. s ostatními odděleními odpovědnými za oblast životního prostředí a územního plánování), 
tak i vertikálním (národní – regionální – lokální úroveň) směru. 

Rovnost mezi muži a ženami  

Popis přínosu operačního programu k prosazování rovnosti žen a mužů a případně opatření k začlenění hlediska 
rovnosti žen a mužů na úrovni operačních programů a operací. V OPD převažují aktivity, které nejsou primárně 
zaměřeny na oblast rovnosti žen a mužů. Princip rovnosti žen a mužů bude uplatňován jako horizontální princip napříč 
jednotlivými investičními prioritami. Při programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na příspěvek 
podporovaných intervencí k rovnosti žen a mužů tak, aby z výstupů jednotlivých aktivit mohli ženy a muži profitovat 
stejnou měrou. V rámci jednotlivých investičních priorit bude důsledně dbáno na to, aby realizované aktivity nebyly v 
rozporu s principem rovnosti žen a mužů. U relevantních aktivit bude sledován a vyhodnocován jejich dopad na rovnost 
žen a mužů. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován negativní dopad na rovnost žen a mužů, nebude 
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moci být podpořen z prostředků OPD. Bude zajištěno, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovnosti žen a mužů 
náležitě zohledňovali specifickou situaci a specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. 

Řídící orgán zajistí, aby informace o principu rovnosti žen a mužů a metodách podpory tohoto principu byly 
specifikovány v předmětných dokumentech k jednotlivým výzvám. 

 

SPECIFICKÉ POTŘEBY ŽEN V DOPRAVĚ 

 Doprava je jedním z odvětví, kde se na evropské úrovni, uplatňuje problematika genderové rovnosti. Ženy mají 
při využívání dopravy rozdílné potřeby než muži, které však bohužel v České republice nejsou zatím zpravidla 
v koncepcích dopravy a územního plánování reflektovány.  

 V České republice v současnosti chybí veřejně dostupná genderově senzitivní data nebo statistiky v oblasti 
dopravy, z kterých lze vysledovat odlišné potřeby žen a mužů v oblasti dopravy. 

 Gender mainstreaming – Přístupnost prostředí pro všechny skupiny obyvatel se specifickými potřebami. 
Zajištění přístupnosti dopravy ve stejné kvalitě pro všechny uživatele dopravy, a to s ohledem na specifické 
potřeby žen – sběr genderově tříděných dat – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se jedná o těhotné ženy, osoby doprovázející 
dítě/děti (např. dvojčata) v kočárku nebo dítě do tří let, osoby pokročilého věku a osoby s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým  
a mentálním postižením. 
 

 Z různých průzkumů je zřejmé, že muži a ženy mají při využívání dopravy či při plánování dopravy a 
infrastruktury rozdílné potřeby. S pojmem doprava úzce souvisí pojem mobilita, který je chápán jako 
schopnost přemísťovat osoby nebo věci bez větších zábran, s potřebnou úrovní bezpečnosti a spolehlivosti, a 
to nejen z hlediska dopravních technologií, ale i ze sociálního hlediska (např. přístupnost k dopravním službám 
pro ženy – jejich prioritními potřebami ve vztahu k dopravě jsou bezbariérovost, bezpečnost a v souvislosti 
s veřejnou dopravou také častější cestování během dne v přepravně méně vytížených relacích a cestování 
mimo špičkové období. Např. aplikace pro poskytování informací o dopravním spojení IDOS podporuje 
využívání dopravy mimo špičkové období a informuje o bezbariérovosti. Využití ICT, ITS a GNSS pro osoby se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace a pro zranitelné účastníky silničního provozu, mezi které řadíme 
i uživatelky dopravy jako osoby se specifickými potřebami. 

 Ženy využívají veřejnou dopravu častěji než muži. Muži a ženy ji také využívají za různými účely – ženy častěji 
z důvodu návštěvy a přepravy blízkých, muži častěji z důvodu dojíždění za prací (což souvisí s jejich vyšší mírou 
ekonomické aktivity). Mají také do značné míry rozdílné potřeby ve vztahu k přepravě (ženy mají častěji 
specifické potřeby ve vztahu k zajištění bezpečnosti při přepravě či ve vztahu k zajištění dostatečného prostoru 
pro přepravu malých dětí). 

 

 

BEZBARIÉROVOST 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
(uveřejněna v č. 129/2009 Sbírky zákonů na straně 6621, schválena 5. 11. 2009, účinnost od 18. 11. 2009) ve svém 
úvodním ustanovení specifikuje osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – patří mezi ně také těhotné 
ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let a osoby – ženy pokročilého věku či jiné osoby s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým a mentálním postižením. Přesné znění – viz níže.  
 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon):  
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Úvodní ustanovení  
 
§ 1  
 
Předmět úpravy  
 
(1) Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání 
osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými 
ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace“). Dále viz: https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-398-2009-sb-o-obecnych-
technickych-pozadavcich-zabezpecujicich-bezbarierove-uzivani-staveb 

 

NÁRODNÍHO PLÁN PODPORY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 
2015–2020  

V rámci plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2015–2020 v roce 2017 Ministerstvo dopravy v bodu „Při přijímání všech organizačních, legislativních a technických 
řešení, která se týkají života občanů, dodržovat princip komplexního plánování (univerzální design) tak, aby 
navrhovaná řešení vyhovovala i osobám se zdravotním postižením“ potvrdilo, že respektuje princip rovného přístupu 
ve všech materiálech organizačního, legislativního i faktického charakteru. MD v rámci své personální politiky důsledně 
prosazuje princip rovnosti, který vychází z obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 
16. června 2010, kde je přímo čl. 16 věnován rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Jeho implementace ve veřejné dopravě fakticky podporuje jak specifické potřeby žen, tak rodičů s kočárky, 
či malými dětmi, ale také seniory a seniorky a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ministerstvo dopravy 
se postupně snaží vyhovět všem skupinám obyvatel s ohledem na jejich specifické potřeby.  

 
VLÁDNÍ PLÁN FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY NA OBDOBÍ 
2016–2025 – PODPORA FINANCOVÁNÍ ZE STRANY MD A SFDI 
 

Cílem Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025 je 
zajištění podpory záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích předkládaných v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny (dále také „Program mobility“). Prostředky Vládního plánu jsou uvolňovány zpravidla 
na realizaci ucelených bezbariérových tras.  
 
Vládní plán navazuje na usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2004 č. 706, ve znění usnesení vlády České 
republiky ze dne 26. března 2008 č. 292, na základě kterého bylo zajištěno financování Programu mobility v období let 
2005–2015. Cílem tohoto Vládního plánu je zajistit pokračování financování Programu mobility v období let 2016–
2025. Základními dvěma okruhy, na které je financování Vládního plánu zaměřeno, je odstraňování bariér v budovách 
a zpřístupňování dopravy.  
 
Zpřístupňování dopravy 
1. Zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby 
Kategorie budov zajišťujících dopravní služby zahrnuje budovy železničních stanic a autobusových nádraží určených 
pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou. Cílem je zajištění bezbariérové přístupnosti a 
možnosti bezbariérového užívání těchto budov, včetně nástupišť.  Nezbytnou podmínkou je napojení takovýchto 
budov na bezbariérové trasy města/obce.  

Financování těchto úprav je podílové a příslušnými zdroji jsou rozpočet vlastníka infrastruktury (provozovatele), 
Státního fondu dopravní infrastruktury (v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 
osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dle schvalovaných „Pravidel“), 
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rozpočet Ministerstva dopravy (dle pravidel vydávaných pro příslušné rozpočtové období) a další (rozpočet kraje, obcí 
a měst). 

 
2. Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy       
V rámci záměrů bezbariérových tras je třeba klást důraz na propojení jednotlivých objektů  
s bezbariérovými trasami města/obce. Budování bezbariérových tras včetně odpovídajících dopravních prostředků, 
naplňuje nejenom základní cíle Programu mobility, ale především umožňuje všem osobám aktivní a rovnoprávné 
zapojení do života města/obce. Z tohoto hlediska je podpora určená na zpřístupňování komunikací pro chodce a 
veřejné dopravy poskytována na: 

 zpřístupňování pěších tras a jejich napojení na dopravní systémy, 
 odstraňování bariér stavebního charakteru ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, zejména 

odstraňování bariér na zastávkách a nástupištích, 
 vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními 

zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace, 
 systémová opatření ve veřejné dopravě, zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů 

přístupných také pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
Odstraňování bariér na komunikacích a ve veřejné dopravě je financováno podílově a příslušnými zdroji jsou finanční 
zdroje dopravce, resp. vlastníka infrastruktury (zřizovatele, provozovatele), rozpočet Státního fondu dopravní 
infrastruktury (v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., a dle schvalovaných „Pravidel“), rozpočet Ministerstva dopravy 
(dle pravidel vydávaných pro příslušné rozpočtové období) a další (rozpočet kraje, obcí a měst). Formou podpory bude 
nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty. 

 
Ministerstvo dopravy zahrne v rámci svých limitů ve svých rozpočtech v letech 2016–2025 a střednědobých 
výhledech příslušných rozpočtových kapitol finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu: ve výši 10 mil. Kč 
ročně, 
 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“) zahrne v rámci svého rozpočtu v letech 2016–2025 finanční 
prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu, tj. příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to v částce 100 
mil. Kč ročně. 
 
Státní fond dopravní infrastruktury v roce 2017 financoval ze svého rozpočtu, v rámci opatření ke zvýšení 
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace, schválené záměry bezbariérových tras v rámci NRPM v celkové výši  26 881,829 tis. Kč u celkem 
10 projektů.  
 
Státní fond dopravní infrastruktury k naplnění svého účelu ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb. o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“), a po 
schválení Výborem SFDI dne 26. 6. 2018 stanoví PRAVIDLA  pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo. 
Financování akce je provedeno poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu SFDI pro daný rok.  
 
Bezpečnost - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI  
 
Schválené příspěvky pro rok 2018 – viz odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-
prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2018_bezpecnost_schvalene.pdf 
 
Schválené příspěvky pro rok 2017 – viz odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-
prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2017_schvalene_zadosti_bezpecnost.pdf 
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Schválené příspěvky pro rok 2016 – viz odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-
prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2016_bezpecnost_schvalene_2016.pdf 
 
Schválené příspěvky pro rok 2015 – viz odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-
prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2015_bezp_schvaleno_vyborem_2kolo.pdf 
 
Schválené příspěvky pro rok 2014 – viz odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-
prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2014_prispevky_schvalene_bezpecnost.pdf 
 
Při plánování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI v letech 2019 – 2021 jsou v Databázi akcí včetně prostředků 
na činnost SFDI v sekci D – Zařazení akce označeny opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo 
opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace označeny písmenem g. 
V tomto plánu jsou uvedeny dva takto označené projekty:  
 
- projekt s evidenčním č. 5007710001: SC 2.3 – ITS ve městech z rozpočtu OP D II (rozpočet OP DII 2019 – 313 647, 
předpoklad OP DII 2020 – 1 070 000 tis. Kč, předpoklad OPD II 2021 420 000 tis. Kč), bez příspěvku z rozpočtu SFDI; 
 
- projekt s evidenčním č. 5007510001: Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy ve výši 460 000 
tis. Kč ročně (2019-2021) z příspěvku SFDI, bez příspěvku z rozpočtu OP D II (2019-2021). 
 
Opatření pro zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 
 
Prvky zvyšující bezpečnost  
Popis prvků  
Počet bodů za jednotlivé prvky (uvedené body jsou v hodnocení násobeny počtem prvků)  
Rekonstrukce / výstavba místa pro přecházení předepsané délky  
1  
Rekonstrukce / výstavba místa pro přecházení předepsané délky včetně ochranného ostrůvku či dělícího pásu  
2  
Rekonstrukce přechodu pro chodce bez vložení ochranného ostrůvku či dělícího pásu  
2  
Rekonstrukce přechodu pro chodce se zkrácením délky přecházení na předepsanou hodnotu, včetně vybudování 
ochranného ostrůvku či dělícího pásu  
3  
Nově budovaný přechod pro chodce bez vložení ochranného ostrůvku či dělícího pásu  
3  
Nově budovaný přechod pro chodce s předepsanou délkou včetně vybudování ochranného ostrůvku či dělícího pásu  
4 
Rekonstrukce vjezdové brány s jednostranným vyosením  
2  
Rekonstrukce vjezdové brány s oboustranným vyosením  
3  
Vybudování vjezdové brány s jednostranným vyosením  
3  
Vybudování vjezdové brány s oboustranným vyosením  
4  
Rekonstrukce/výstavba/bezbariérová úprava nástupišť podél autobusových zastávek  
3  
  
Audit bezpečnosti  
  
Audit bezpečnosti pozemní komunikace (max. 5 bodů) 
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Akce byla posouzena v rámci auditu bezpečnosti či bezpečnostní inspekce a žadatel v projektu ošetřil nalezená rizika 
Počet bodů ANO 5 NE 0 
 
Státní fond dopravní infrastruktury v roce 2017 financoval ze svého rozpočtu, v rámci opatření ke zvýšení 
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace, schválené záměry bezbariérových tras v rámci NRPM v celkové výši  26 881,829 tis. Kč u celkem 
10 projektů.  
 
OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2014–2020 

CO JE OPD 2014 - 2020 
Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v období 2014-2020 realizována 
zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (OPD 2014 – 2020). 
Evropská komise schválila OPD 2014 – 2020 dne 11. 5. 2015. 
Celková alokace prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 4,552 mld. EUR 
(přibližně 123 mld. Kč). 
Tabulka – Přehled alokace OPD 2014 - 2020 
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1 Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly splněny podmínky pro realizaci investic do infrastruktury vodních cest 
specifikované v textu operačního programu a v předběžné podmínce pro tento mód dopravy dané nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013, byl specifický cíl 1.2 z OPD2 vypuštěn.  
Prostředky, které měly být využity na projekty infrastruktury vodních cest, proto byly převedeny do jiných 
specifických cílů (převážně do specifického cíle 1.4). Specifický cíl 1.2 tak již bez jakékoli alokace na daný typ aktivit 
nebylo možné v OPD2 nadále ponechat. 
Více o OPD 2014 – 2020 najdete zde a bližší informace k zaměření podpory  http://web.opd.cz/dalsi-dokumenty/ 
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Role Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 

 
Státní fond dopravní infrastruktury (Fond) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. červenci 2000. Účelem Fondu je financování výstavby, modernizace, oprav a 
údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest v rozsahu 
stanoveném citovaným zákonem. Fond v souladu se svým účelem vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OP 
Doprava. Fond je služebním úřadem. 
 
Přehled specifických cílů, u kterých se předpokládá spolufinancování ze zdrojů SFDI a u kterých bude SFDI plnit roli 
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci OPD 2014 – 2020 shrnuje následující tabulka: 
Tabulka – Přehled specifických cílů podpory OPD 2014 - 2020 

  
SFDI zajistí administraci více jak 90 % z celkové alokace OPD 2014 – 2020. 
Předpokládaná výše národního spolufinancování ze zdrojů SFDI za celé programové období bude činit cca 2,2 mld. 
EUR. 



16 

 

 

SFDI vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OPD 2014 – 2020 na základě Dohody o delegování některých 
pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava. Tato dohoda byla uzavřena 
Ministerstvem dopravy a SFDI dne 19. 5. 2015. Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OPD 2014 – 2020 
formálně ustaven Zprostředkující subjekt. 
 
Předmětem dohody o delegování je zejména: 

 poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování národního podílu u projektů v sektoru dopravy 
spolufinancovaných z OPD 2014 – 2020; 

 poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být 
kryty z prostředků fondů EU u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2014 – 2020; 

 podpora absorpční kapacity u příjemců finančních prostředků z OPD, tj. činnost supervize technických dokumentací 
projektů spolufinancovaných z OPD v průběhu jejich přípravy; 

 zajištění výkonu supervize stavebních prací projektů spolufinancovaných z OPD; 
 koordinace a plánování kontrol prováděných Řídícím orgánem OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační 

struktury fondů EU a kontrol prováděných Zprostředkujícím subjektem OPD 2014 – 2020 ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona 
o SFDI.; 

 vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných Řídícím orgánem a Zprostředkujícím 
subjektem ve vztahu ke spolufinancovaným projektům; 

 poskytování finančních prostředků technické pomoci OPD 2014 – 2020 (prioritní osa 4) Zprostředkujícímu subjektu za 
účelem úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany Řídícího orgánu; 
Hlavním přínosem začlenění SFDI do implementační struktury OPD 2014 – 2020 je výrazné zjednodušení a zrychlení 
systému proplacení prostředků EU, což umožňuje nejen rychlejší čerpání prostředků přímo z fondů EU, ale rovněž 
přispívá k dodržování lhůt splatnosti faktur vystavených zhotoviteli staveb dopravní infrastruktury. 
Metodické dokumenty 

Koncepce jednotného metodického prostředí 
MMR jako orgán odpovědný za přípravu Dohody o partnerství a nastavení systému řízení a koordinace Evropských 
strukturálních a investičních fondů v ČR využilo zkušeností z předchozích programových období ke stanovení 
základního souboru pravidel čerpání podpory jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato 
pravidla jsou jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace. 
Jednotlivé metodické dokumenty vydané ze strany MMR a MF v rámci koncepce jednotného metodického prostředí 
jsou dostupné na webu MMR: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny 
Navazující metodické dokumenty vydané Řídícím orgánem OPD 2014 – 2020 jsou dostupné zde: www.opd.cz 
 
Financování 2020  
Výbor SFDI na svém jednání dne 29. 6. 2020 schválil další sadu žádostí o příspěvek na akce zaměřené na zvýšení 
bezpečnosti dopravy a na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek. 
 
Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 69 akcí s limitní výší příspěvku 207,305 mil. Kč. Přehled schválených žádostí 
naleznete zde. 
Na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty byl schválen příspěvek pro 
dalších 29 akcí s limitní výší příspěvku 256,624 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde. 
V obou případech se jedná o akce, které nemohly být podpořeny na jednání Výboru SFDI dne 9. 4. 2020, a to z důvodu 
nedostatku disponibilních zdrojů. S ohledem na připravované navýšení rozpočtu SFDI bylo nyní možné tyto příspěvky 
dodatečně podpořit. 
 

Dále Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 94, 554 mil. Kč na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. A III. třídy pro rok 2020 

Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 29. 6.2020 příspěvky na „financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy“ pro rok 2020. Příspěvky jsou určeny na odstraňování nehodových lokalit 
na krajských komunikacích. V letošním roce bylo podpořeno 31 akcí s celkovou výší příspěvku 94,554 mil. Kč. Seznam 
schválených žádostí naleznete zde. 
 
NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CEF 
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Co je to CEF 

Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility (CEF) umožní čerpat prostředky EU do dopravní 
infrastruktury ČR. Podpora je realizována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 
11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení 
(ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. 

Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře 
projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání 
potenciální synergie mezi těmito odvětvími. 

Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014-2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy 
alokováno 26 250 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bude převedeno z Fondu soudržnosti a vynaloženo v 
souladu s tímto nařízením výhradně v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu 
soudržnosti. 

Inteligentní, udržitelné a plně propojené dopravní, energetické a digitální sítě jsou nezbytnou podmínkou k dokončení 
evropského jednotného trhu. Investice do klíčových infrastruktur se silnou přidanou hodnotou EU navíc mohou posílit 
konkurenceschopnost Evropy ve složitých hospodářských souvislostech, jež charakterizuje pomalý růst a omezené 
veřejné rozpočty. Tyto investice do infrastruktur jsou v neposlední řadě klíčem k tomu, aby EU mohla splnit své cíle v 
oblasti udržitelného růstu, které stanoví strategie Evropa 2020, a své cíle „20-20-20“ v rámci politiky v oblasti 
energetiky a změny klimatu. 

V oblasti dopravní infrastruktury je financování nástroje CEF zaměřeno na CORE network sítě TEN-T. Více o síti TEN-T 
a dopravní politice EU viz http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm 

Tento nástroj bude mít částečně odlišná implementační pravidla oproti podpoře poskytované v rámci OPD 2014 - 2020. 

Legislativní podklad 

Nařízení (EU) 1316/2013 – nástroj CEF 
Nařízení (EU) 1315/2013 – síť TEN-T 
Nařízení je možno získat na http://ww.eurlex.eu 

  

Jaké možnosti má ČR získat podporu z CEF 

V letech 2014 - 2016 budou v rámci CEF existovat, tzv. národní obálky, která pro ČR činí 1,1 mld. EUR. Předpokládaná 
výše národního spolufinancování ze zdrojů SFDI pro tyto projekty bude činit cca 366 mil. EUR. 

Většina prostředků je určena na projekty železniční infrastruktury ležící na síti TEN-T. Žadatelé se mohou ale ucházet 
o podporu i pro přeshraniční projekty dálnic, bezpečnostní opatření na síti TEN-T a projekty vnitrozemských vodních 
cest na TEN-T. 

Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci několika výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 
2015 a 2016. Samotná realizace projektů a čerpání prostředků CEF se předpokládá od roku 2016. 

Po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. V důsledku to tedy znamená 
nutnost zajistit kvalitně připravené projekty, které uspějí v hodnocení a umožní tyto prostředky čerpat (ať již do konce 
roku 2016 nebo poté v konkurenci s ostatními státy). Právě období po roce 2016 je jednak hrozbou neboť by ČR mohla 
o část prostředků přijít, ale zároveň příležitostí, protože by ČR mohla dosáhnout na prostředky nevyčerpané jinými 
státy. 

  

Kde jsou zveřejněny podrobné pokyny a výzvy 

Webové stránky agentury INEA http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm 

  

Odpovědné orgány v rámci CEF 

Ministerstvo dopravy ČR – vrcholný orgán ČR odpovědný za koordinaci programu CEF v ČR, v rámci ministerstva je 
pověřen implementací programu CEF odbor fondů 
EU http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/Program+CEF/Program+CEF.htm 
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DG Mobility and Transport (DG Move) – generální ředitelství EK odpovědné za realizaci programu 
CEF http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 

INEA – agentura EK pověřená řízením programu CEF http://inea.ec.europa.eu/ 

SFDI – platební a kontrolní orgán – poskytuje spolufinancování a předfinancování prostředků CEF ve výstavbě 
dopravní infrastruktury 

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O STÁVAJÍCÍM STAVU ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK – 
MINISTERSTVO DOPRAVY 

2017 

K úkolu ve smyslu zpracování metodiky přístupnosti staveb z hlediska osob se sníženou schopností pohybu a orientace 
je uvedeno, že společnost ČD, a.s. v současné době používá již několik let vlastní metodiku kategorizace přístupnosti 
staveb (železničních stanic/zastávek včetně nástupišť). Tato metodika byla zpracována ve spolupráci ČD, SŽDC a 
organizace zdravotně postižených – NRZP, POV, SONS, Úřad vlády. Na webových stránkách ČD je uveden odkaz 
https://www.cd.cz/stanice/, pomocí něhož jsou cestující informování nejen o službách v dané stanici, ale i o 
přístupnosti a parametrech nástupní i výstupní železniční stanice/zastávky. Informace o bezbariérové přístupnosti jsou 
zpracovávány na základě dohodnutých parametrů na SŽDC a zveřejňovány prostřednictvím číselníku ZSTRO (viz 
příloha) na webu ČD. Informace o přístupnosti železničních stanic/zastávek jsou od SŽDC cca 4x ročně aktualizovány, 
informace o ostatních službách aktualizují ČD průběžně. 

 

Zpracovaná a používaná metodika Českých drah má zavedeny vlastní atributy přístupnosti, které se částečně vizuálně 
liší od Metodiky kategorizace přístupnosti objektů http://www.presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika  

Na jednání ČD a SŽDC se zástupci organizací zdravotně postižených v roce 2017 byl vznesen návrh na případné 
přehodnocení stávajících používaných atributů s tím, že by mohl být zaveden systém semaforu (zelená – stanice 
přístupná, červená – stanice nepřístupná, oranžová – stanice částečně přístupná). V současné době je toto 
projednáváno v rámci SŽDC, s.o., která je vlastníkem většiny budov a také zpracovatelem dodávaných dat o 
přístupnosti. 

 

Osoby  o možnosti využití služby individuálního objednání přepravy nebo asistence širokou veřejností za účelem 
přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace (viz Tab.). Objednávkový systém byl zaveden v roce 2014, 
v tabulce níže je uvedena statistika přeprav od doby jeho zavedení. 

 

Statistika objednávky přeprav 

 

 

 

 

 

Vláda České republiky projednala a schválila „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025“ (dále 
jen „Strategický rámec“).  

Objednávky přeprav – Osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

   

 
2014 2015 2016 2017 

 
28.3-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

schváleno  4310 5297 5957 6262 

zamítnuto  394 391 419 663 

stornováno cestujícím  406 675 774 848 

v řešení  0 0 0 0 

Celkem objednáno  5110 6363 7150 7773 
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Předkládaný materiál byl vypracován v souladu s plněním úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 30. 3. 2015 č. 
218. Zároveň se jedná o navazující dokument na „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 
až 2017“ (dále jen „NAP“). 

Oproti původnímu dokumentu NAP došlo ke změně názvu. Cílem této změny je více upozornit na fakt, že v rámci 
nastávajícího demografického obratu půjde nejen o „podporu pozitivního stárnutí“, ale o celospolečenskou proměnu, 
která bude vyžadovat širší změny v oblasti státní správy, dostupného bydlení, financování a kvality sociální a zdravotní 
péče, celoživotního vzdělávání, zaměstnanosti, ocenění a odměňování práce v sociálních službách, ochrany práv 
seniorů či fungování veřejného prostoru (zejména v kontextu jeho bezbariérovosti). 

STRATEGICKÝ RÁMEC PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI 2019 – 2025 - OPATŘENÍ PLYNOUCÍ PRO 
MD V OBDOBÍ 2021 - 2025 

 

1. Bezbariérový 
veřejný prostor  

Přijmout opatření, která zajistí důsledné 
uplatňování stávajících právních předpisů 
a postupné vytvoření bezbariérové veřejné 
dopravy, tj. dálkové, regionální i MHD. Jde o to 
zajistit: 

- bezbariérový přístup k prostředkům 
veřejné dopravy. 

- způsob přepravy osob se sníženou 
schopností pohybu  
a orientace a osob na invalidním vozíku. 

- povinný nákup jen bezbariérových 
vozidel při obnově  
a rozšiřování vozového parku v rozsahu 
stanoveném právními předpisy 
a smlouvami o veřejných službách. 

Ve všech strategických dokumentech rozvoje 
veřejné dopravy explicitně zdůrazňovat potřeby 
seniorů. 

MD, 
spolupracující 

aktéři: kraje, obce 

Stovky 
milionů 

 
 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PODPORUJÍCÍ POZITIVNÍ STÁRNUTÍ PRO OBDOBÍ 2013 AŽ 2017 

Ministerstvo dopravy je aktivně zapojeno do Národní akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období l2013 
až 2017, kde je řada styčných bodů, které se prolínají také s potřebami žen. Inspiraci a prostor pro součinnost v rámci 
uplatňování rovných příležitostí je proto možné hledat například ve Zprávě o plnění Národního akčního plánu 
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2017. Podrobnější návrh doporučení bude 
zpracován v první polovině roku 2019.  
 
Stručné info: 
Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2017 

 

Opatření 2017: 

 

A1.1a) Při implementaci opatření NAP klást důraz na významnou roli rodiny pro zdravý vývoj společnosti. 

MD: Ve středu pozornosti dopravní politiky stojí konečný uživatel – ať už konkrétní zákazník dopravy, tak celá 
společnost, jejímž základem je rodina. Díky realizaci dopravních systémů mohou rodiny zabezpečovat své potřeby a 
zájmy: segment přeprav obligatorních, fakultativních, individuální i hromadná osobní doprava umožňuje rodinám 
mimo jiné udržovat vzájemné osobní kontakty a kvalitně trávit volný čas. 
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A1.3b) Zajistit prostřednictvím rezortních koordinátorů implementaci opatření NAP do koncepčních materiálů a 
strategií. 

MD: Předmětná problematika je obsažena v „Dopravní politice pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ 
schválena usnesením vlády České republiky ze dne 12. června 2013 č. 449. Tento materiál zdůrazňuje význam 
bezbariérové veřejné dopravy, jejíž budování je velmi důležité s ohledem na zajištění rovných příležitostí všech skupin 
obyvatelstva včetně rodičů s dětmi, seniorů a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Problematika je dále 
rozpracovávána v návazném dokumentu „Dopravní politika pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“, a to 
v  „Akčním plánu rozvoje inteligentních dopravních systému (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem so roku 2050), 
(Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 4. 2015 č. 268) v rámci Rozhodného specifického cíle č. 5.7: Podpora rozvoje 
autonomních (robotických) vozidel a dále pak strategického cíle č. 6: Podpora rozvoje společensky žádoucích 
technologií a služeb (zpřístupňování informací a dat).     

 

F2.1a) V rámci Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy trvale věnovat pozornost problematice seniorů 
v dopravě z hlediska aktivního i pasivního účastníka dopravy. 

MD: Oddělení BESIP preferuje typ akcí, na nichž dochází k osobnímu kontaktu krajských koordinátorů BESIP se 
seniorskou populací; na těchto akcích (besedy, semináře, outdoorové akce atd.) mohou senioři s odborníky z MD 
diskutovat, klást jim praktické dotazy ze svého běžného života (dopravní situace v okolí jejich bydliště atd.).  

V materiálu je uveden seznam všech akcí za rok 2017, které BESIP v rámci všech krajů ČR pro seniory realizoval.  

 

F2.1b) Ve všech strategických dokumentech rozvoje veřejné dopravy explicitně zdůrazňovat potřeby seniorů, a to s 
pohledem na zajištění finanční, místní, časové dostupnosti a s ohledem na rozdílné potřeby vznikající v seniorském 
věku. 

MD: Ministerstvo dopravy postupovalo v roce 2017 ve své koncepční a normotvorné činnosti v souladu s Národním 
akčním plánem. Jako příklad lze uvést materiál „Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy – zásady 
objednávky dálkové dopravy pro období 2017 – 2021“, ve kterém jsou uplatňovány principy rovného zacházení, tj. 
dostupnost veřejné dopravy cestujících bez ohledu na věk, pohlaví, sociální status nebo etnickou a náboženskou 
příslušnost, avšak se zohledněním specifických potřeb seniorů, rodičů s dětmi, žáků a studentů a osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. V konkrétní rovině je kvalita poskytovaných služeb rozpracována v části 3.3. Součástí 
plánu dopravní obsluhy je v části 3.3 také tabulka s přehledem požadavků objednatele dálkové dopravy na kvalitu 
vozidel včetně nízkopodlažnosti, vnitřní bezbariérovosti a informačních systémů. 

F2.1c) Zvýšit povědomí seniorů o alternativních způsobech dopravy, které jsou bezpečnější než využívání 
automobilu do vysokého věku a které zároveň vedou ke zvýšení jejich mobility 

MD: České dráhy, a.s. a další železniční dopravci, regionální autobusoví dopravci i městské dopravní podniky nabízejí 
zvláštní tarify zaměřené na seniory a příslušným způsobem je propagují. Ministerstvo dopravy zavedlo v září 2018 
plošné slevy jízdného pro seniory v železniční i autobusové dopravě. 

 

NÁRODNÍ PLÁN PODPORY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
NA OBDOBÍ 2021–2025 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

Zhruba jedna třetina obyvatelstva ČR má určitá (fyzická, smyslová, duševní, věková, atd.) omezení ve svém pohybu, 
orientaci a komunikaci. Tato třetina obyvatelstva (těhotné ženy, děti v kočárku, malé děti, staří lidé, nemocní lidé, 
invalidé, apod.) má též kvůli své tělesné i ekonomické situaci překážky v používání individuální dopravy. Avšak i tyto 
osoby mají právo využívat veškeré občanské svobody (pracovat, vzdělávat se, shromažďovat se, kulturně se vyžívat, 
navštěvovat lékaře, známé, náboženské a sportovní akce, veřejné schůze a další). Podmínkou naplnění jejich 
občanských svobod je však svoboda pohybu, která jim umožňuje účast na veřejném i rodinném životě. Proto musí být 
ve státě funkční veřejná doprava, zajišťující základní dopravní obslužnost a ta musí být přístupná i osobám se sníženou 
schopností pohybu, orientace a komunikace jak na straně infrastruktury, tak i na straně vozidel a příslušných 
informačních služeb. Ve standardizaci požadavků na přepravu cestujících se sníženou schopností pohybu, orientace a 

komunikace je železnice, která k tomu má na úrovni EU Technickou 
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specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob se sníženou schopnosti pohybu a orientace TSI PRM, která je závazná 
jak pro stavby na železniční dopravní cestě, tak i pro nová vozidla. 

 

PŘEHLED AKTIVIT AGENDY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ K INDIKÁTORU PROJEKTU „IMPLEMENTACE VLÁDNÍ 
STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY V MINISTERSTVU DOPRAVY“ V ROCE 
2018  
 

Ve dnech 8. a 9. října 2018 proběhlo školení zaměstnanců/kyň Odboru fondů a vybraných zaměstnanců zapojených do 
OP D k problematice rovných příležitostí žen a mužů a k uplatňování horizontálních principů při provádění ESI fondů. 
Dva bloky školení zajistili experti z neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Lada Wichterlová a Josef Vošmik. 1. 
blok školení se zaměřil na úvod do genderové problematiky ve státní správě, včetně interaktivních aktivit pro přítomné, 
2. blok školení na horizontální prioritu rovných příležitostí žen a mužů a její aplikaci v ESI fondech. 3. blok zahrnoval 
prezentace rezortní koordinátorky pro rovnost žen a mužů PaedDr. Olgy Marcalíkové ke standardu rezortních 
koordinátorů a Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě, kontaktního 
bodu ŘO pro horizontální principy při provádění ESI fondů Mgr. Kateřiny Csillagové k uplatňování horizontálních 
principů v OPD a garantek projektu Ing. Lenky Čermákové k legislativnímu rámci EU a ČR (klíčové dokumenty a 
mezinárodní úmluvy) a Mgr. Ilony Vlachové ke struktuře zaměstnanců a zaměstnankyň a souvisejícím statistikám MD.  

Oddělení plateb a monitoringu projektů zpracovalo do 17. 9. 2018 přehled projektů OPD, na kterých jsou 
v projektových žádostech vyplněny horizontální principy. Po doplnění přehledu k 31. 12. 2018 budou data dále 
analyzována a rozpracována.  

Ve spolupráci s Odborem fondů EU projednaly garantky projektu další možnosti zadání externí evaluace "Hodnocení 
příspěvku OPD 2014 - 2020 k plnění horizontálních témat včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů". 
V rámci první výzvy se bohužel přihlásil pouze jeden zadavatel, který nesplnil podmínky. Odborem personálním byl 
předjednán projekt s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., které provede Analýzu naplňování horizontálních priorit 
v rámci OPD1, OPD2 a zhodnocení dopadu na rovné příležitosti žen a mužů ve strategických dokumentech rezortu MD. 
Analýza proběhne v roce 2019 pod Odborem personálním, ve spolupráci s Odborem fondů EU. V návaznosti na analýzu 
jsou pak v rámci projektu plánovány další aktivity k uplatňování horizontálních principů při implementaci Operačního 
programu Doprava. Zajištění uplatňování horizontálních principů v rámci OP D je i jedním z klíčových doporučení 
Genderového auditu MD, který proběhl v MD v roce 2018. 

V souvislosti s přípravou nového programového období byla zahájena spolupráce s Odborem fondů EU, Úřadem vlády 
ČR a Otevřenou společností, o.p.s., k dalšímu naplňování horizontálních principů rovných příležitostí a nediskriminace 
v rámci OPD – více informací viz zápis dále.   

 

Úřad vlády ČR, Otevřená společnost, o.p.s.: Doporučení a konzultace k horizontálním principům OP D v rámci 
přípravy nového programového období OPD  

 

Téma schůzky: OP Doprava 

Termín: 14. 12. 2018 

Přítomni: Mgr. Lucia Zachariášová, expertka programu prosazování genderové rovnosti z Otevřené společnosti, o.p.s., 
MD - Mgr. Kokeš, Mgr. Csillagová, Ing. Čermáková, Mgr. Vlachová, PaedDr. Marcalíková 

Shrnutí Mgr. Zachariášové s doplněním Mgr. Kokeše, Mgr. Csillagové, odsouhlaseno Mgr. Zachariášovou: 

OP D Podobně jako na předchozí schůzce ke strategii dopravy jsme si nejdřív vydefinovali úroveň, na které se vlastně 
bavíme, neboť OP Doprava má svá specifika. Zmínili jsme nicméně následující možnosti: 
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- Hovořili jsme o genderové analýze stávajícího OP Doprava, z které by bylo možné dále vycházet při přípravě nového 
OP. Narazili jsme však na jednu důležitou otázku, kterou je nedostatek expertek a expertů v ČR, kteří by toto téma 
takto v kombinaci řešili. Jednak jsem doporučovala obrátit se na ÚV, kde by možná v rámci příjemců z dotačního 
programu mohla být nějaká méně známá neziskovka, která se v minulosti tématem zabývala, mluvili jsme také o 
Pražských matkách, které se tématem u menších staveb více méně zabývají. Dále z této debaty vyplynula možnost 
propojit se s dopravními fakultami a formou např. Bc., Mgr. či Dr. prací zadat určité zkoumání v dané oblasti.  

- Dalším podnětem bylo zařadit téma do školení pro příjemce, protože v případě, kdy budou příjemci nuceni nějakým 
způsobem více promítat gender do projektů, bude třeba je na to připravit. Rovněž je to vhodné z hlediska šíření osvěty. 
V té souvislosti jsem kolegyním říkala o videu o odklízení sněhu, které je návodné a umožní lidem se "naladit" na téma 
gender mainstreamingu. Zkonzultovala jsme s Fórem 50 % možnost jej dále šířit (souhlasí), a zde přikládám 
link: https://www.youtube.com/watch?v=zwvuT4Zlb-8&feature=youtu.be 

- Probrali jsme také možnost lepšího propojení projektů s komunitním plánováním, a to se silným důrazem na 
zapojování různých cílových skupin (ženy a muži, různé věkové skupiny, osoby s postižením apod.). MD uvedlo, že k 
nim se projekty dostávají zpravidla až ve fázi, kdy je projekt zpracován. Nicméně, bylo by možné požadovat po 
žadatelích, aby doložili, že proces komunitního plánování proběhl, s jakými skupinami a jakým způsobem. Tento 
požadavek lze také provázat s připravovanou strategií dopravní politiky, která bude jistě jedním z výchozích dokumentů 
OP Doprava a toto by rovněž měla obsahovat.  

- Doporučovala jsem dále zmapovat si, jaké statistiky je možné sbírat a požadovat po příjemcích, aby je v žádostech 
uváděli. Opět jsme řešili otázku toho, kdo by takovou analýzu mohl provést, ale obdobně jako u první odrážky výše by 
bylo možné zapojit nějaký externí subjekt. S těmito daty by potom mohl OP Doprava pracovat při své realizaci a 
průběžně vyhodnocovat.  

- Další možností je řešení genderového budgetingu v rámci OP Doprava. Je možné vyjít ze zjištění, která již máme k 
dispozici z různých zahraničních analýz. Další otázkou je, že např. v případě stavby dálnic se staví zcela nové stavby, v 
případě železnice se opravuje a modernizuje stávající síť. Proto i toto je třeba zohlednit v alokaci (je možné například 
určitým koefeicientem apod.). Každopádně i promítnutí genderového budgetingu do přípravy OP Doprava by bylo 
vhodné.  

- Bylo by také vhodné proškolit osoby, které v rámci OP pracují a provádět také průběžná školení k gender 
mainstreamingu. To již probíhalo ve stávajícím programovém období, ale bude dobré v tom pokračovat a přistupovat 
k této otázce systematicky. Je také vhodné, že má MD v rámci OP Doprava kontaktní osobu, která se tématu již delší 
dobu věnuje (paní Kateřina Csillagová) a je rozhodně užitečné, aby taková pozice zůstala zachována a byla případně 
dále prohlubována.  

- Doporučovala jsem také, zda by nebylo možné v rámci OP Doprava naplánovat nějakou specifickou, asi spíše 
analytickou, výzvu, která by zkoumala různé aspekty promítnutí genderu do tématu dopravy. Ale bohužel tyto "měkké" 
projekty z OP Doprava financovat nelze. Hovořili jsme ale o možném propojení s OP Zaměstnanost, které již částečně 
probíhá např. formou realizace projektu MD na implementaci Vládní strategie.  

- Nakousli jsme rovněž téma dopravní obslužnosti, které ale primárně neřeší MD, neboť to se zabývá spíše velkými 
stavbami na celostátní úrovni. Toto je více téma pro MMR, které řeší např. silnice nižších tříd a které toto téma údajně 
plánuje zařadit do jejich IROPu. 

- Doporučila jsme rovněž těžit z mezinárodních zjištění a dokumentů s tím, že tématu genderu v dopravě se věnuje 
EIGE, Světová banka, OECD i agentura OSN UNECE a jistě i další.  

- Ze strany MD dále vzešlo další důležité doporučení, a to dát příjemcům povinnost v žádostech slovně popsat nejenom 
ten případ, kdy má projekt pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, ale i v případech, kdy má neutrální. Z takových 
popisů by bylo možné alespoň provádět analýzu toho, jak k tématu příjemci přistupují. A kolegyně také upozornila na 
to, že také v Metodice hodnocení dopadů je rovněž požadováno, aby bylo slovní zhodnocení obsaženo pouze v případě 
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pozitivního dopadu, ale není již požadováno v případě neutrálního dopadu. Což může být podnět do budoucna k revizi 
Metodiky.   

PŘEHLED AKTIVIT AGENDY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ K INDIKÁTORU V RÁMCI  PROJEKTU 
„IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY 
V MINISTERSTVU DOPRAVY“ V ROCE 2019  

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se konalo školení zaměstnanců/kyň Odboru fondů a vybraných zaměstnanců 
zapojených do OP D. Dva bloky školení zajistili experti z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (dále „CDV“) Josef Kocourek 
a Eva Adamovská.  

1. blok školení: Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního pilíře udržitelného 
rozvoje v projektech OP Doprava (školitel: Eva Adamovská, CDV) 

- práce s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR 
- genderová analýza vybraných národních strategických dokumentů týkajících se dopravy: Dopravní 

politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Metodika pro přípravu plánů udržitelné 
mobility měst ČR 

 

2. blok školení: Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního pilíře udržitelného 
rozvoje v projektech OP Doprava (školitel: Josef Kocourek, CDV) 

- vyhodnocení projektů OPD v SC 1.1 a 1.4 k zavádění bezbariérového přístupu 
- přehled skutečných i předpokládaných výstupů dokončených / schválených projektů. 
- příklady dobré praxe dalších opatření přispívajících k výše uvedeným principům (napříč všemi SC) 

 
Dále v roce 2019 zpracovali garantka KA1 Ing. Lenka Čermáková a rezortní koordinátorka Mgr. Ilona Vlachová ve 
spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., studii Ženy v dopravě, která poskytuje přehled o dopravním chování, 
potřebách a preferncích žen v dopravě. Cílem bylo shromáždit poznatky o rozdílném postavení a příležitostech mužů 
a žen v dopravě a vysvětlit, jak doprava ovlivňuje jejich každodenní život.  
 
V řadě evropských zemí roste podpora inkluzivní a inovativní dopravy. Současné trendy vycházejí z 
principů udržitelného rozvoje a tzv. genderového plánování v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-
dopravním plánování. Tímto přístupem lze i v oblastech, které nemusí na první pohled evokovat diskriminaci, odstranit 
bariéry omezující celé skupiny obyvatel, zvýšit jejich ekonomickou aktivitu, racionálně distribuovat zdroje a celkově 
zlepšit životní podmínky. Genderové plánování tak přináší výhody pro všechny obyvatele. Zohledňuje potřeby žen, 
dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Zaměřuje se 
zejména na bezpečnost, bezbariérovost a kvalitní dopravní obslužnost. 
 
Studie hodnotí rovné příležitosti v dopravě z pohledu žen jako uživatelek dopravy i z hlediska zaměstnankyň 
dopravního sektoru. Na základě některých ujištění byla mimo jiné navržena metodika hodnocení dopadu železniční 
infrastruktury na rovné příležitosti mužů a žen a nediskriminaci a zhodnoceny vybrané strategické dokumenty vydané 
Ministerstvem dopravy ČR z hlediska jejich dopadu na rovné příležitosti žen a mužů. 
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NÁVRH METODIKY HODNOCENÍ DOPADU PROJEKTŮ ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA ROVNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI 

 

Cíle metodiky 

Cílem Metodiky hodnocení dopadu projektu OPD na rovné příležitosti a nediskriminaci (dále jen Metodika) je 
navrhnout praktický postup, který umožní posoudit, zda projekty staveb železniční infrastruktury zohledňují princip 
rovných příležitostí a nediskriminace. Za tímto účelem jsou definovány klíčová kritéria a prvky, jejichž přítomnost 
v záměru projektu a jeho následné realizaci snižují riziko diskriminace a podporují rovné příležitosti všech uživatelů 
dané železniční infrastruktury.  

              

Cílová skupina 

Metodika je určena zaměstnancům Ministerstva dopravy České republiky a podřízených organizací, kteří se podílí na 
procesu investiční výstavby a schvalování záměru projektů OPD. 

 

Východiska pro stanovení výčtu klíčových kritérií 

Zásadním vodítkem pro stanovení kritérií pro posuzování staveb jsou: 

Zákonné požadavky  

Skupina zákonných požadavků je dána legislativou týkající se bezpečnosti (požární, elektro apod.), interoperability 
(evropská a tuzemská legislativa) a souborem legislativních požadavků obsahující „Soupis aktiv“ na základě nařízení 
Komise EU č. 1299/2014 a 1300/2014. Kontrola těchto prvků probíhá dle platné legislativy. 

Další zákonem stanovené požadavky jsou definovány směrnicí EU 2016/797 jako TSI (Technical Specification for 
Interoperability). Součástí tohoto jsou požadavky týkající se osob s omezenou mobilitou PRM-TSI (Persons with 
reduced mobility - technical specifications for interoperability), které se týkají prvků informačního systému, 
bezbariérovosti a technických požadavků v prostorách pohybu cestujících. PRM-TSI lze považovat zároveň za součást 
problematiky rovných příležitostí a nediskriminace zaměřených zlepšení přístupnosti železniční infrastruktury pro 
osoby s omezením schopnosti pohybu či orientace. Do této skupiny můžeme v širším pojetí zahrnout také část seniorů 
a seniorek, dětí či jedinců pečujících o závislé osoby. Prvky PRM-TSI jsou zahrnuté do návrhu hodnotícího formuláře 
dopadu záměru projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci (viz níže).  

 

Horizontální priority 

Horizontální priority jsou oblasti stanovené EU jako klíčové pro rozvoj společnosti. Tyto priority jdou napříč všemi 
oblastmi a operačními programy a měly by být respektovány všemi žadateli o veřejné prostředky. V programovém 
období 2014—2020 musejí programy a projekty dodržovat dvě horizontální priority: udržitelný rozvoj a rovné 
příležitosti a nediskriminace. Pokud některé projekty mají negativní dopad na životní prostředí nebo zhoršují postavení 
znevýhodněných skupin obyvatel, nebudou v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů podpořeny. 

Udržitelný rozvoj  

Podle § 6 zákona č. 17/1992 Sb. je udržitelný rozvoj „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 
možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 
funkce ekosystémů“.  V širším pojetí jde o dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální 
oblastí. Dle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1303/2013 jsou cíle fondů ESI sledovány v souladu se 
zásadou udržitelného rozvoje a prosazováním cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. 
Kontrola dopadu záměru projektu na udržitelný rozvoj probíhá u relevantních staveb zejména v rámci Posuzování 
vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment - EIA).  

 

Rovné příležitosti 
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Dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1303/2013 členské státy a Komise zajistí zohlednění a podporu 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy a provádění programů, a to i v 
souvislosti s monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením. Dále členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, 
aby během přípravy a provádění programů nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Po celou dobu přípravy 
a provádění programů je zejména třeba zohlednit dostupnost pro osoby se zdravotním postižením. V širším pojetí a 
chápání projektů financovaných z fondů EU se však rovné příležitosti vztahují také na další skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z 
obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol.2 V rámci tohoto je třeba 
se zaměřit se na oblasti relevantní v provozování železnice v ČR, především na zvýšení bezpečnosti cestujících, 
odstranění bariér a usnadnění přístupu k cestování pro osoby pečující o malé děti, starší jedince a zdravotně 
postižené či na dostatečné zajištění navazující infrastruktury a dopravního systému. Kontrola zohlednění prvků 
rovných příležitostí a diskriminace v současnosti probíhá v omezené míře. Z tohoto důvodu byl vytvořen návrh 
hodnotícího formuláře, který usnadní uchopení této horizontální priority. Formulář obsahuje prvky stavby, které 
podporují rovné příležitosti a nediskriminaci a navrhuje způsob, jak posoudit dopad jak záměru projektu, tak již 
realizované stavby na tuto oblast.  

V rámci této aktivity a v souvislosti s již navrhovanými změnami směrnice V-2/2012 navrhujeme doplnění této 
směrnice o bod týkajícího se naplňování horizontálních priorit a požadavků na zohlednění TSI PRM (Persons with 
reduced mobility – technical specifications for interoperability) vč. odhadu výše nákladů souvisejících s provedením 
opatření zajištění horizontálních priorit, a to v každém zpracovaném záměru projektu.  

 

POSTUP HODNOCENÍ DOPADU OPD PROJEKTŮ NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI 

Za účelem zjednodušení posouzení dopadu na rovné příležitosti a nediskriminaci byl vytvořen hodnotící formulář, který 
může sloužit jako kontrolní seznam prvků podporující rovné příležitosti a nediskriminaci. Tento hodnotící formulář lze 
použít jak ve fázi hodnocení záměru projektu – viz Hodnotící formulář záměru projektu (posouzení, zda projekt splňuje 
všechny náležitosti stanovené pro projekty žádající o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů), tak ve 
fázi monitorovací, kdy je potřeba zhodnotit, zda realita odpovídá záměru projektu a zda jsou přítomny prvky zásadní 
pro rovné příležitosti a nediskriminaci – viz Hodnotící formulář projektu po jeho realizaci. Součástí hodnocení dopadu 
záměru projektu či jeho realizace na rovné příležitosti a nediskriminaci by mělo být vyjádření podílu z předpokládaných 
či vynaložených celkových nákladů, které na prvky pozitivně ovlivňující tuto horizontální prioritu. Požadavek na 
specifikaci těchto ekonomické aspektů by měl být součástí navrhovaných doplnění směrnice V-2012 (příslušná 
změna). 

Při kontrole projektu po realizaci je třeba provést vizuální kontrolu nádražních a přednádražních prostor, přístupových 
komunikací obecně a zjistit přítomnost prvků uvedených v hodnotícím formuláři. Pro zhodnocení stavby z hlediska 
zvýšení bezpečnostních prvků je žádoucí provést kontrolu nejen v době nejvyšší kapacitní vytíženosti, ale i v dopravních 
sedlech. Požadavek na odstranění fyzických bariér a zlepšení přístupu je již řešen v rámci zákonem stanovených 
prvků stavby dle PRM-TSI. Pro zjednodušení formuláře a zamezení dvojího hodnocení stejných prvků byl aspekt 
bezbariérovosti v hodnotících formulářích ponechán v rámci PRM-TSI a v oblasti horizontálních priorit se hodnocení 
již na tyto prvky nezaměřuje, ačkoliv jsou zásadní součástí zlepšení rovných příležitostí a nediskriminace. Pro 
zamezení dvojího hodnocení stejného aspektu (PRM-TSI) a je žádoucí komunikace se zadavatelem projektu a 
hodnotícím subjektem. Hodnocení úspěšnosti projektu z hlediska naplnění horizontálních priorit zároveň 
nezpochybňuje hodnocení stavby podle TSI a v rámci stavebního řízení. Výstupem hodnocení by mělo být 
jednoduché a srozumitelné shrnutí, které komplexním způsobem posoudí záměr projektu či realizovanou stavbu 
z praktického hlediska jejího užívání (např. nevhodné vyústění podchodu, zbytečně komplikovaná cesta osoby 
s omezenou pohyblivostí k výdeji jízdenek, ztížený přístup k informačnímu systému).  

 

Požadované podklady pro posouzení 

Pro hodnocení záměru projektu: Záměr projektu schválený Centrální komisí Ministerstva dopravy České republiky  

                                                                 
2 https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Informace-o-fondech/Horizontalni-priority 
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Pro hodnocení projektu po jeho realizaci: Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

Závěrem 

Cílem hodnocení dopadu projektů železniční infrastruktury OPD na rovné příležitosti a nediskriminaci není zaměřit se 
vyčerpávající způsobem na všechna klíčová kritéria a zdvojovat stávající proces schvalování a následné kontroly. Jde o 
doplnění již funkčního procesu kontroly o prvky týkající se horizontální priority rovných příležitostí a nediskriminace a 
dosažení komplexního pojetí v posuzování staveb železniční infrastruktury. Úspěšná realizace stavby železniční 
infrastruktury, resp. její plnohodnotné využití do značné míry závisí na funkčním integrovaném dopravním systému, 
srozumitelné tarifní politice a vhodné navazující dopravní infrastruktuře reagující na potřeby všech skupin jejich 
uživatelů. Posouzení této oblasti je nicméně nad rámec navrhovaného hodnocení.  

Pro zefektivnění administrativy investičního procesu navrhujeme zohlednit a postupovat v souladu s požadavky 
dodatku 2019/772 k nařízení Komise EU 1300/2014 na vytvoření tzv. „Soupisu aktiv“ (Inventary of Assets), jehož 
obsahem bude databáze železničních stanic a zastávek popsaných z hlediska identifikace překážek v přístupnosti 
železniční infrastruktury, poskytování praktických informací uživatelům a monitoringu a evaluace opatření vedoucích 
v tomto ohledu ke zlepšení. S ohledem na uvedené ustanovení je třeba určit do 9 měsíců od data vydání dodatku 
2019/772 subjekt, který ve lhůtě 36 měsíců sestaví zmíněný Soupis aktiv vč. všech aktualizací, které nastanou během 
investiční činnosti na infrastruktuře.3 V současné době probíhá na železnici rozsáhlá investiční a stavební činnost, 
v rámci které dochází z hlediska přístupnosti železniční infrastruktury pro cestující ke zlepšení. Patřičné informace je 
třeba neprodleně aktualizovat ve vytvořené databázi tak, aby odpovídaly zmíněnému dodatku a jeho požadavkům. 

 

 

                                                                 
3 Tento požadavek vzešel na základě prováděcího nařízení Komise EU ze dne 16.5.2019. 
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Hodnotící formulář záměru projektu 

  Oblast Základní prvky  Stávající stav Očekávaný stav po realizaci projektu Ekonomické aspekty 

Zá
ko

ne
m

 s
ta

no
ve

né
 p

rv
ky

 s
ta

vb
y 

– 
PR

M
-T

SI
 

Informační systém 

Informační tabule vhodně umístěné v 
prostoru pro dobrou viditelnost s 
dostatečně velkým a čitelným 
písmem; funkční akustický informační 
systém pro nevidomé a slabozraké  

Přítomnost 
zákonem 
stanovených 
prvků stavby v 
dané oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Dopad realizace 
projektu v dané 
oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Předpokládaný podíl 
nákladů na uvedené prvky 
stavby v rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·  Zlepšení situace 

·    Pouze zčásti ·   Neutrální  

·    Ne  ·   Zhoršení situace  

Bezbariérovost    
přehledné a 
jednoduché řešení 
pro osoby se 
sníženou 
schopností pohybu 
nebo orientace 

Bezbariérové vstupy: zvedací rampy, 
šikmá schodišťová plošina, výtahy, 
výška nástupištní hrany 500 mm nad 
temenem kolejnice  

Přítomnost 
zákonem 
stanovených 
prvků stavby v 
dané oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Dopad realizace 
projektu v dané 
oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení:  Předpokládaný podíl 
nákladů na uvedené prvky 
stavby v rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·  Zlepšení situace 

·    Pouze zčásti ·   Neutrální  

·    Ne  ·   Zhoršení situace  

Technické 
požadavky 
v prostorách 
pohybu cestujících 

Předepsaná výška schodišťových 
stupňů, vzdálenost madel, ukončení 
nástupišť, vodicí pásy  

Přítomnost 
zákonem 
stanovených 
prvků stavby v 
dané oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Dopad realizace 
projektu v dané 
oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení:  Předpokládaný podíl 
nákladů na uvedené prvky 
stavby v rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·  Zlepšení situace 

·    Pouze zčásti ·   Neutrální  
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·    Ne  ·   Zhoršení situace  

H
or

iz
on

tá
ln

í p
ri

or
ity

 

Udržitelný rozvoj 

Kontrola, zda záměr projektu 
vyhovuje environmentálním 
principům (např. podmínkám 
stanoveným v EIA) 

Projekt 
vyhovuje 
stanoveným 
požadavkům:  

Zdůvodnění hodnocení: Dopad realizace 
projektu v dané 
oblasti: 

Zdůvodnění hodnocení:    

    

·    Ano ·   Zlepšení situace 

·    Pouze zčásti ·   Neutrální  

·    Ne  ·   Zhoršení situace  

Rovné příležitosti 
a nediskriminace: 
zvýšení 
bezpečnosti, 
odstranění bariér a 
vytvoření zázemí 
pro snadnější 
cestování starších 
osob, zdravotně 
postižených 
jedinců a jedinců 
pečujících o malé 
děti či jiné závislé 
osoby  

Kamerový systém, osvětlené prostory 
bez tmavých zákoutí (možnost 
instalace zrcadel pro omezení slepých 
bodů), dostatek laviček a míst 
k odpočinku, toalety s odpovídající 
kapacitou a snadným přístupem pro 
všechny věkové kategorie vč. dětí, 
„family point“ - vhodný prostor 
k přebalení a nakrmení dětí dostupný 
mužům i ženám, záchytná parkoviště 
„Kiss and Ride“ 

Přítomnost 
základních 
prvků stavby v 
dané oblasti:   

Zdůvodnění hodnocení: Dopad realizace 
projektu v dané 
oblasti: 

Zdůvodnění hodnocení:  Předpokládaný podíl 
nákladů na uvedené prvky 
stavby v rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·   Zlepšení situace 

·    Pouze zčásti ·   Neutrální  

·    Ne  ·   Zhoršení situace  

    

    

    

Celkové hodnocení projektu:   ZDAŘILÉ         MÉNĚ ZDAŘILÉ NEZDAŘILÉ     

HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ PROJEKTU PO JEHO REALIZACI 

  Oblast Základní prvky  Záměr projektu (ZP) Stav po realizaci  Ekonomické aspekty 
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Zá
ko

ne
m

 s
ta

no
ve

né
 p

rv
ky

 s
ta

vb
y 

– 
PR

M
-T

SI
 

Informační systém 

Informační tabule vhodně umístěné v 
prostoru pro dobrou viditelnost s 
dostatečně velkým a čitelným 
písmem; funkční akustický informační 
systém pro nevidomé a slabozraké  

Přítomnost 
zákonem 
stanovených 
prvků stavby v 
dané oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Přítomnost 
stanovených 
prvků je se ZP:  

Zdůvodnění hodnocení: Vynaložené náklady na 
uvedené prvky stavby v 
rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·  V souladu  

·    Pouze zčásti ·  Zčásti v souladu 

·    Ne  ·  V nesouladu  

Bezbariérovost    
přehledné a 
jednoduché řešení 
pro osoby se 
sníženou 
schopností pohybu 
nebo orientace 

Bezbariérové vstupy: zvedací rampy, 
šikmá schodišťová plošina, výtahy, 
výška nástupištní hrany 500 mm nad 
temenem kolejnice  

Přítomnost 
zákonem 
stanovených 
prvků stavby v 
dané oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Přítomnost 
stanovených 
prvků je se ZP:  

Zdůvodnění hodnocení: Vynaložené náklady na 
uvedené prvky stavby v 
rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·  V souladu  

·    Pouze zčásti ·  Zčásti v souladu 

·    Ne  ·  V nesouladu  

Technické 
požadavky 
v prostorách 
pohybu cestujících 

Předepsaná výška schodišťových 
stupňů, vzdálenost madel, ukončení 
nástupišť, vodicí pásy  

Přítomnost 
zákonem 
stanovených 
prvků stavby v 
dané oblasti:  

Zdůvodnění hodnocení: Přítomnost 
stanovených 
prvků je se ZP:  

Zdůvodnění hodnocení: Vynaložené náklady na 
uvedené prvky stavby v 
rozpočtu projektu:   

    

·    Ano ·  V souladu  

·    Pouze zčásti ·  Zčásti v souladu 

·    Ne  ·  V nesouladu  

H
or

iz
on

tá
ln

í 
pr

io
rit

y 

Udržitelný rozvoj 

Kontrola, zda realizace projektu 
vyhovuje environmentálním 
principům (např. podmínkám 
stanoveným v EIA) 

Projekt 
vyhovuje 
stanoveným 
požadavkům:  

Zdůvodnění hodnocení: Přítomnost 
stanovených 
prvků je se ZP:  

Zdůvodnění hodnocení:    
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·    Ano · V souladu  

·    Pouze zčásti · Zčásti v souladu 

·    Ne  · V nesouladu 

Rovné příležitosti 
a nediskriminace: 
zvýšení 
bezpečnosti, 
odstranění bariér a 
vytvoření zázemí 
pro snadnější 
cestování starších 
osob, zdravotně 
postižených 
jedinců a jedinců 
pečujících o malé 
děti či jiné závislé 
osoby  

Kamerový systém, osvětlené prostory 
bez tmavých zákoutí (možnost 
instalace zrcadel pro omezení slepých 
bodů), dostatek laviček a míst 
k odpočinku, toalety s odpovídající 
kapacitou a snadným přístupem pro 
všechny věkové kategorie vč. dětí, 
„family point“ - vhodný prostor 
k přebalení a nakrmení dětí dostupný 
mužům i ženám, záchytná parkoviště 
„Kiss and Ride“ 

Přítomnost 
základních 
prvků stavby v 
dané oblasti:   

Zdůvodnění hodnocení: Přítomnost 
stanovených 
prvků je se ZP: 

Zdůvodnění hodnocení:  Vynaložené náklady na 
uvedené prvky stavby v 
rozpočtu projektu: 

    

·    Ano · V souladu  

·    Pouze zčásti · Zčásti v souladu 

·    Ne  · V nesouladu 

    

    

    

Celkové hodnocení realizace:   ZDAŘILÉ         MÉNĚ ZDAŘILÉ NEZDAŘILÉ     



 

 

Materiál byl zpracován v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související 
aktivity Ministerstva dopravy“, registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289, který byl 
financován z Operačního programu Zaměstnanost. 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVY OPD 

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 za rok 2018 

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 za rok 2018 (květen 2019) 
byla publikována na webu www.opd.cz/dokumenty s přílohou Shrnutí výroční zprávy OPD 2018 pro 
veřejnost 12. prosince 2019.  

Problematika rovných příležitostí v dopravě, resp. horizontální principy jsou popsány v následujících 
kapitolách:  

 

Str. 47 Kapitola 4 Shrnutí hodnocení 

V roce 2018 nebyla provedena žádná evaluace. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na evaluaci "Hodnocení 
příspěvku OPD2 k plnění horizontálních témat", ale nebyl vybrán žádný dodavatel. Více v kapitole 12.1. 

 

Str. 75 Kapitola 12.1 

POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. A) A B) 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 12.1. Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v 
návaznosti na závěry hodnocení Evaluace plánované v evaluačním plánu na rok 2018 měly být 
Hodnocení příspěvku OPD2 k plnění horizontálních témat a Vyhodnocení plnění vybraných cílů OP 
Doprava 

Veřejná zakázka Hodnocení příspěvku OPD2 k plnění horizontálních témat byla vyhlášena v červenci 
2018. V rámci výběrového řízení byla podána pouze jediná nabídka, přičemž bylo shledáno, že nabídka 
nesplnila podmínky účasti ve výběrovém řízení. Zakázka byla zrušena, plánuje se její modifikace a 
vyhlášení v roce 2019. Zakázka Vyhodnocení plnění vybraných cílů OP Doprava původně plánovaná na 
rok 2019 měla být podle původních záměrů ŘO OPD vyhlášena v druhé polovině roku 2018, protože 
měla obsahovat vyhodnocení synergické a komplementární vazby pro MMR-NOK. Tento záměr byl ze 
strany MMR-NOK přehodnocen a tak bude Vyhodnocení plnění vybraných cílů OP Doprava provedeno 
podle původního plánu v roce 2019. V průběhu roku 2018 také probíhala implementace doporučení z 
evaluačních aktivit realizovaných v roce 2017 (viz tabulka). V 1. čtvrtletí 2019 byla realizována veřejná 
zakázka Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2017 – 
2018, v rámci níž byla navržena dílčí doporučení týkající se využívání online komunikace a důrazu na 
internetová média, popř. doplnění webových stránek o fotografie či infografiky apod. Výstupy ze všech 
dokončených evaluací jsou zveřejněny na www.opd.cz/slozka/studie-a-analyzy 

11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména 
přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 
odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Jedním ze základních principů při čerpání ESIF je princip rovných příležitostí pro ženy a muže a 
nediskriminace. Všechny dokumenty i postupy při výběru, hodnocení a realizaci projektů vycházejí 
primárně z Obecného nařízení č. 1303/2013. Zde je v článku 7 stanovena povinnost ČS zajistit 
zohlednění a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy 
a provádění programů. Při hodnocení projektových žádostí je posuzován soulad s horizontálními 
tématy. Účelem hodnocení je ověřit soulad projektu s horizontálními principy a ocenit případný 
příspěvek projektu k důležitým aspektům relevantních témat. U kritéria „ Rovnost žen a mužů“ 
hodnotitel prověřuje, zda se projekt/výstupy projektu týkají fyzických osob a mají pozitivní nebo 
neutrální dopad na rovnost žen a mužů. U kritéria „Podpora rovných příležitostí“ hodnotitel posoudí, 
že projekt zohledňuje podporu rovných příležitostí všech skupin osob v případech, kde je to možné, a 
nemá negativní dopad na rovné příležitosti. Projekty s případným negativním dopadem v těchto 
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oblastech nelze podpořit. Po celou dobu přípravy a provádění programů je zohledňována 
bezbariérovost. Součástí kontroly fyzické realizace projektů je i kontrola rovnosti mužů a žen a 
nediskriminace, pokud jsou tyto skutečnosti k danému projektu relevantní. Při certifikaci je generován 
formulář, jehož účelem je vykázání plnění podmínek nezbytných pro provedení certifikace na 
jednotlivých úrovních implementace (ŘO i ZS). Formulář poskytuje PCO ujištění o tom, že v rámci 
realizace projektů mj. byly dodrženy právní předpisy EU i v oblasti rovnosti příležitostí pro ženy a muže, 
předpisy ČR.  

Odborné platformy OPD:  

•Plánovací komise:  

•Monitorovací výbor OPD: CS 72 CS  

◦Na základě čl. 110 Obecného nařízení MV prověřuje mj. opatření na podporu rovnosti mezi muži a 
ženami, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby s tělesným 
postižením.  

◦Jako hosté jsou zváni i zástupci Úřad vlády, Transparency international nebo organizace Zelený kruh 
(asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice).  

Nad rámec těchto povinností byl v rámci dotační politiky z rozpočtu MD spolufinancován projekt 
Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity MD, který byl schválen a 
je spolufinancován v rámci OPZ. Jedním ze strategických dokumentů vznikajících v rámci uvedeného 
projektu je Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014 - 2020. Za 
tímto účelem Oddělení plateb a monitoringu projektů Odboru fondů EU pravidelně zpracovává jako 
podklad přehled projektů obsahujících popis horizontálních priorit. V rámci projektů OPD je princip 
rovných příležitostí a nediskriminace uplatňován především formou technických opatření 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zejména nádražní budovy a nástupiště), což vyplývá z 
charakteru OPD a platných technických norem. V rámci OPD je zejména podpora železniční 
infrastruktury obecně v souladu s principem nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava 
umožňuje v rámci systému integrované veřejné dopravy mobilitu osobám určitým způsobem 
handicapovaným či diskriminovaným. V rámci jednotlivých projektů je princip rovných příležitostí a 
nediskriminace uplatňován především formou technických opatření zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby. 
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14.6 Pokrok při provádění opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených 
chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se 
zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, 
dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních 
prostředků 

Ve VZ je obsaženo toto hodnocení: „Tato kapitola není pro Operační program Doprava relevantní, 
neboť nenaplňuje žádná opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených 
chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se 
zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě 
nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání.“   

Takto naformulované hodnocení nevyhovuje pravidlům horizontálních principů EU. Z Operačních 
programů EU v oblasti dopravy by měly být primárně financovány projekty, které  podpoří princip 
nediskriminace a zajistí dopravní obslužnost a přístupnost pro všechny skupiny obyvatel, tzn. např. pro 
obyvatele periferních oblastí, podpoří rozvoj infrastruktury, bezbariérovost, bezpečnost a dopravní 
obslužnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace, tj. osoby se zdravotním 
postižením, těhotné ženy, osoby s kočárkem, pečující osoby o malé děti do 3 let a jiné závislé osoby 
atd.  
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Výroční zpráva 2019  

Podnět k nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v příštím období ESI fondů 
 
V Praze 10. 6. 2020 
 
 
Usnesení: 
 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů  
 
bere na vědomí zprávu České ženské lobby Hodnocení nastavení horizontálního principu rovnosti žen 
a mužů v projektech,  
 
doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby doporučila Ministerstvu pro místní rozvoj ve 
spolupráci se sekretariátem Rady a Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 
navrhnout takové nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v příštím období ESI fondů, 
které bude dostatečně funkční a bude reagovat na doporučení vzešlá ze zprávy České ženské lobby. 
 
Odůvodnění: 
 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v minulosti opakovaně upozorňoval na 
nedostatečné, resp. pouze formální, zajištění horizontálního principu rovnosti žen a mužů ve stávajícím 
období ESI fondů.  
 
Nedostatečné nastavení stávajícího zajištění plnění tohoto horizontálního principu potvrdila i analýza 
České ženské lobby s názvem „Hodnocení nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů 
v projektech“, která je součástí projektu "Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce" 
realizovaným Českou ženskou lobby. 
 
Analýzy upozornila zejména na následující nedostatky: 

 chybějící detailní metodické pokyny a podpora pro žadatele,  
 nestabilní stupeň genderové expertízy při vypisování výzev (a na straně řídících orgánů),  
 nedostatek relevantních dat pro posuzování naplňování cílů horizontálních principů,  
 nedostatečné kontrolní mechanismy a absence sankcí (formalistické nastavení). 

 
V květnu 2019 byla Evropskou komisí zahájena příprava nového regulačního rámce pro příští 
programové období ESI fondů. 4  Původní návrh obecného nařízení upravující pravidla pro příští 
programové období nestanovoval rovnost žen a mužů jako horizontální princip, stanovoval pouze 
existenci vnitrostátního strategického rámce pro politiku rovnosti žen a mužů jako tzv. základní 
tematickou podmínku.5 
 
Při následném vyjednávání navrhl Evropský parlament do návrhu obecného nařízení zahrnout nové 
ustanovení (čl. 6a) pro horizontální principy.6 Součástí tohoto ustanovení (odst. 2) je také stanovení 
rovnosti žen a mužů jako horizontálního principu:  
 

                                                                 
4 Blíže viz https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2018_196.  
5 Blíže viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN 
6 Blíže viz https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/03-
27/0310/P8_TA-PROV(2019)0310_CS.pdf 
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Článek 6a (nový)  
Horizontální zásady  
 
2. Členské státy a Komise zajistí, aby byla zohledňována a prosazována rovnost žen a mužů a 
aby bylo genderové hledisko začleněno do všech programů v průběhu jejich přípravy i 
provádění, a to i v souvislosti s monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením. 

 
V případě schválení tohoto pozměňovacího návrhu se tedy „prosazování rovnosti žen a mužů“ 
a „začlenění genderového hlediska“ stane horizontálním principem pro všechny operační programy 
v rámci příštího programového období. 
 
Analýza České ženské lobby obsahuje doporučení pro komplexní a systémové zajištění horizontálního 
principu rovnosti žen a mužů. Tento systém se skládá zejména z: 

 školení osob zodpovědných za přípravu výzev v rámci jednotlivých řídicích orgánů, 
 vypracování podkladů pro žadatele, 
 připomínkování výzev, 
 zajištění souladu výzev se zásadami gender mainstreamingu, 
 nastavení indikátorů, 
 nastavení tzv. průřezových závazků. 

 
Výbor na základě slovenského modelu doporučuje, aby za koordinaci plnění horizontálního principu 
rovnosti žen a mužů zodpovídal Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR, a to za podmínky poskytnutí 
dostatečných personálních kapacit.  
 
Cílem tohoto podnětu je pověřit Odbor rovnosti žen a mužů a MMR, aby připravily konkrétní návrh 
nastavení dodržování horizontálního principu. 
 
Subjekty zapojené do hodnocení projektů OPD a jejich role v procesu hodnocení 
2.1 Řídicí orgán OPD 
Řídicí orgán OPD (dále jen „ŘO“) zajišťuje v procesu hodnocení a výběru projektů koordinaci 
jednotlivých činností. 
 
Následující činnosti zajišťuje Odbor fondů EU (O 430), oddělení přípravy projektů (odd. 432): 
- Zpracování plánu výzev a modelu hodnocení projektů OPD 
- Zpracování hodnotících kritérií a vyhlašování výzev k předkládání projektů (vyhlášení po 
schválení kritérií ze strany Monitorovacího výboru OPD), 
- Příjem žádostí o podporu, 
- Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů, 
- Administrace a řízení činnosti hodnotících a přezkumných komisí, 
- Příprava právních aktů pro příjemce po schválení projektů, 
- Vedení databáze hodnotitelů, 
- Vyhodnocování výzev. 
 
Ředitel odboru fondů EU zajišťuje: 
- Schválení Statutu a jednacího řádu hodnotících komisí a jeho aktualizací. 
V gesci náměstka ministra nadřízeného odboru fondů EU je v procesu hodnocení a výběru projektů 
následující: 
- Schválení Etického kodexu OPD a jeho aktualizací, 
- Jmenování členů hodnotících komisí a jejich náhradníků, 
- Jmenování členů přezkumných komisí. 
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Výběr projektů a podpis schvalovacího protokolu k jednotlivým projektům OPD provádí ministr 
dopravy. 
 
Na procesu hodnocení projektů jakožto členové hodnotících komisí spolupracují následující věcně 
příslušné odbory Ministerstva dopravy: 
- Odbor infrastruktury a územního plánu (O 910) 
- Odbor strategie (O 520) 
- Odbor drážní a vodní dopravy (O 130) 
- Odbor pozemních komunikací (O 120) 
- Odbor veřejné dopravy (O 190) 
- Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací 
(O 710) 
 
2.2 Monitorovací výbor OPD a Plánovací komise programu 
Monitorovací výbor OPD v rámci procesu hodnocení a výběru projektů zajišťuje: 
- Prověření a schválení uplatňované metodiky a kritérií výběru operací. 
V rámci Monitorovacího výboru OPD je zřízena pracovní skupina – Plánovací komise programu, která 
projednává každoročně zpracovávaný plán výzev v rámci projednání Strategického realizačního plánu. 
 
2.3 Hodnotící komise a přezkumná komise 
Hodnotící komise a přezkumná komise jsou jmenovány náměstkem ministra dopravy nadřízeným 
odboru fondů EU na návrh odboru fondů EU. Složení hodnotících komisí je stanoveno ve vazbě na 
věcnou náplň činnosti příslušné hodnotící komise (tj. s ohledem na příslušný SC a typ projektů). 
 
Složení hodnotících komisí pro jednotlivé SC OPD: 
Specifický cíl Složení Hodnotící komise 
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 
2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520, O 130 
 
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 
2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520 
 
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické 
trakci 
2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520, O 190 
 
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace 
dopravního parku – výzvy pro železniční kolejová vozidla 
2x externí hodnotitel, zástupci O 190, O 520, 0 130 
 
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace 
dopravního parku – výzvy pro interoperabilitu železniční dopravy 
2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520 
 
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace 
dopravního parku – výzvy pro plavidla 
2x externí hodnotitel, zástupci O 130, O 520 
 
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení 
bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, 
rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 
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2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520, O 120, O 710 
 
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti  
2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520 
 
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 
2x externí hodnotitel, zástupci O 520, O 710 
 
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na 
veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic 
I. třídy mimo síť TEN-T 
2x externí hodnotitel, zástupci O 910, O 520 
 
SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava N /A 
Složení přezkumné komise pro všechny SC: 
- Předsedá zástupce O 430, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující 
- Členy jsou dále zástupci O 520, O 910, O 120, O 130, O 190, O 710. 
 
Členy hodnotící komise nemohou být osoby, které se přímo podílely na předchozích fázích hodnocení 
projektu, přičemž hodnocením se rozumí proces posuzování žádosti o podporu po jejím předložení na 
ŘO. 
 
Statut a jednací řád hodnotící a přezkumné komise a jejich případné aktualizace schvaluje ředitel 
odboru fondů EU. 
Statut a jednací řád hodnotících komisí je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 
Statut a jednací řád přezkumné komise je přílohou č. 2 tohoto dokumentu. 
V případě schválení aktualizace Statutu a jednacího řádu, je schválený dokument s uvedením data 
schválení a data účinnosti doplněn jako další část příslušné přílohy tohoto dokumentu / MPP. 
 

2.4 Hodnotitelé, členové hodnotících komisí a databáze hodnotitelů OPD 
Databáze interních a externích hodnotitelů je administrována ŘO, oddělením přípravy projektů (odd. 
432). Aktualizace probíhá alespoň 1x ročně. Do databáze jsou zařazeni interní a externí věcní 
hodnotitelé a členové hodnotících komisí. 
Do databáze musí být zařazen pouze hodnotitel a člen hodnotící komise, který splňuje podmínky dané 
řídícím orgánem programu. Podmínky pro zařazení do databáze hodnotitelů jsou uvedeny v Příloze  
č. 3 tohoto dokumentu. 
 
Kritéria pro výběr hodnotitelů a členů hodnotících komisí budou nastavena v souladu s Metodickým 
pokynem. Hodnocení a případné vyřazení hodnotitelů a členů hodnotící komise provádí ŘO dle 
postupů stanovených v Metodickém pokynu. 
 
Členové hodnotících komisí a přezkumné komise za odborné útvary MD jsou nominováni z útvarů ŘO 
– věcně příslušné odbory MD – na žádost odboru fondů EU a musí splňovat minimální požadavky pro 
hodnocení projektů a podmínky definované Metodickým pokynem. 
 
Přiřazování interních hodnotitelů k jednotlivým projektům bude prováděno na základě jejich 
odbornosti a pracovní náplně vedoucím oddělení přípravy projektů (odd. 432) ručně, tito hodnotitelé 
nebudou losováni. Interním hodnotitelem k příslušným projektům pro kontrolu formálních náležitostí 
a kontrolu přijatelnosti projektů bude vždy věcně odborný referent odd. 432 a kontrolorem (druhým 
interním hodnotitelem přiřazeným k projektu bude VO 432 nebo jeho pověřený zástupce). Důvodem 
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je potřeba zajištění kontinuity a konzistence v úrovni a přístupu k interní kontrole a hodnocení projektů 
v jednotlivých SC. 
 
Externí hodnotitelé a členové hodnotících komisí budou vybráni Řídícím orgánem z řad odborníků 
prostřednictvím výběrového řízení zveřejněného na internetových stránkách programu (součástí 
budou kritéria pro výběr hodnotitelů). Všichni externí hodnotitelé a členové hodnotící komise musí 
splňovat kritéria stanovená v podmínkách výběrového řízení. 
 
Externí hodnotitelé budou k jednotlivým projektům a do hodnotících komisí zařazeni dle postupů 
stanovených v Metodickém pokynu (tj. ručně v případě vysoké odbornosti nebo malého počtu 
hodnotitelů, v ostatních případech losováním). 

 

Výroční zpráva o implementaci OPD 2014 – 2020 za rok 2018 

 
11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména 
přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 
odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)  
Jedním ze základních principů při čerpání ESIF je princip rovných příležitostí pro ženy a muže a 
nediskriminace. Všechny dokumenty i postupy při výběru, hodnocení a realizaci projektů vycházejí 
primárně z Obecného nařízení č. 1303/2013. Zde je v článku 7 stanovena povinnost ČS zajistit 
zohlednění a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy 
a provádění programů.  
Při hodnocení projektových žádostí je posuzován soulad s horizontálními tématy. Účelem hodnocení 
je ověřit soulad projektu s horizontálními principy a ocenit případný příspěvek projektu k důležitým 
aspektům relevantních témat. U kritéria „ Rovnost žen a mužů“ hodnotitel prověřuje, zda se 
projekt/výstupy projektu týkají fyzických osob a mají pozitivní nebo neutrální dopad na rovnost žen a 
mužů.  
U kritéria „Podpora rovných příležitostí“ hodnotitel posoudí, že projekt zohledňuje podporu rovných 
příležitostí všech skupin osob v případech, kde je to možné, a nemá negativní dopad na rovné 
příležitosti. Projekty s případným negativním dopadem v těchto oblastech nelze podpořit.  
Po celou dobu přípravy a provádění programů je zohledňována bezbariérovost. Součástí kontroly 
fyzické realizace projektů je i kontrola rovnosti mužů a žen a nediskriminace, pokud jsou tyto 
skutečnosti k danému projektu relevantní.  
Při certifikaci je generován formulář, jehož účelem je vykázání plnění podmínek nezbytných pro 
provedení certifikace na jednotlivých úrovních implementace (ŘO i ZS). Formulář poskytuje PCO 
ujištění o tom, že v rámci realizace projektů mj. byly dodrženy právní předpisy EU i v oblasti rovnosti 
příležitostí pro ženy a muže, předpisy ČR.  
 
Odborné platformy OPD:  
•Plánovací komise:  
•Monitorovací výbor OPD:  

 
◦Na základě čl. 110 Obecného nařízení MV prověřuje mj. opatření na podporu rovnosti mezi muži a 
ženami, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby s tělesným 
postižením.  
◦Jako hosté jsou zváni i zástupci Úřad vlády, Transparency international nebo organizace Zelený kruh 
(asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice).  
Nad rámec těchto povinností byl v rámci dotační politiky z rozpočtu MD spolufinancován projekt 
Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity MD, který byl schválen a 
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je spolufinancován v rámci OPZ. Jedním ze strategických dokumentů vznikajících v rámci uvedeného 
projektu je Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014 - 2020. Za 
tímto účelem Oddělení plateb a monitoringu projektů Odboru fondů EU pravidelně zpracovává jako 
podklad přehled projektů obsahujících popis horizontálních priorit. V rámci projektů OPD je princip 
rovných příležitostí a nediskriminace uplatňován především formou technických opatření 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zejména nádražní budovy a nástupiště), což vyplývá z 
charakteru OPD a platných technických norem.  
 
V rámci OPD je zejména podpora železniční infrastruktury obecně v souladu s principem 
nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava umožňuje v rámci systému integrované veřejné 
dopravy mobilitu osobám určitým způsobem handicapovaným či diskriminovaným. V rámci 
jednotlivých projektů je princip rovných příležitostí a nediskriminace uplatňován především formou 
technických opatření zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

 

KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPD  

 

Komunikační aktivity Řídícího orgánu OPD 1. pololetí 2018 

V období leden – červen 2018 byly kromě standardních komunikačních aktivit (např. aktualizace 
webové prezentace, odpovídání na dotazy ze strany široké i odborné veřejnosti apod.) realizovány níže 
uvedené aktivity.  

ŘO OPD se v tomto období snažil primárně zaměřit na komunikaci se širokou veřejností a potenciálními 
žadateli a příjemci. V zimních měsících byly spuštěny dvě mediální kampaně. V rámci Jihomoravského 
kraje kampaň proběhla v únoru a v rámci Libereckého kraje pak v březnu 2018. Komunikovány byly 
zejména obecné informace o OPD2 a rovněž konkrétní projekty v daných regionech. Využity byly 
následující komunikační nástroje: regionální mutace vybraných deníků, CLV (City Light Vitríny), webové 
bannery na internetových stránkách zpravodajských serverů se zaměřením na danou lokalitu a 
rámečky ve vlacích v rámci daného kraje. 

V tomto období byly rovněž dodány informační materiály týkající se OPD2 (letáky k jednotlivým krajům, 
letáky OPD2 v AJ a ČJ, brožury o OPD2, EUbble, pexesa a puzzle). Dodány rovněž byly 4 rollupy, které 
budou využívány na akcích spojených s prezentací OPD. Prezentace OPD2 byla také umístěna na 
kolostojanech nacházejících se v Praze například u obchodních center, vysokých škol apod. 

Dne 21. 2. 2018 proběhlo natáčení rozhovoru s 1. NM Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. Natáčení probíhalo 
na hlavním nádraží v Praze a představen byl projekt „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze 
II.“. Spot byl následně odvysílán v rámci vysílání Euronews.  

Dne 5. 3. 2018 proběhla na Ministerstvu konference EC Roadshow on alternative fuels. Jednalo se 
o workshop, který se uskutečnil z iniciativy Evropské komise v rámci tzv. Roadshow, kdy zástupci 
Evropské komise postupně navštěvují všechny členské státy EU. Předmětem těchto workshopů je 
sdílení informací v oblasti čisté mobility, která je rovněž jednou z podporovaných oblastí v rámci 
Operačního programu Doprava 2014-2020.  

Během 2. čtvrtletí 2018 probíhala rovněž radiokampaň, jejímž předmětem bylo odvysílání 15ti 
sekundového spotu ve vybraných radiích (jednalo se o celostátní i regionální stanice). Spot byl 
odvysílán vždy v týdenních blocích s tím, že každý den byl odvysílán jednou ráno (mezi 6:00-9:00) a 
jednou odpoledne (mezi 15:00-18:00), celkově tedy v rámci týdne na každé stanici 10x. Ve dnech 14. - 
18. 5. 2018 probíhala radiová kampaň na radiích spadajících pod společnost RadioHouse, ve dnech 4. 
- 8. 6. 2018 na radiích spadajících pod mediální skupinu Media Club a ve dnech 18. - 22. 6. 2018 na 
stanicích spadajících pod Český rozhlas. V rámci rozhlasové kampaně byl spot nejen odvysílán, ale i 
natočen. 
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Během měsíce dubna 2018 se Středočeské a Pražské Eurocentrum věnovalo tématu „Fondy EU všude 
kolem nás – oblast dopravy“. V rámci tohoto měsíce tak byly na Facebookovém profilu výše uvedených 
Eurocenter představeny projekty v rámci Středočeského kraje a hl. m. Prahy spadající i pod OPD, 
například „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst.“; „Silniční okruh 
kolem Prahy – konkrétně Stavba 513: Lahovice – Vestec“; „Prodloužení trasy metra A v Praze – provozní 
úsek V. A Dejvická (mimo) – Motol“. 

Dne 21. 5. 2018 přivítali zástupci ŘO OPD Rumunskou delegaci, která v rámci své návštěvy České 
republiky získávala nové informace ohledně projektů týkajících se bezpečnosti. Jedním z vybraných 
projektů byl rovněž projekt podpořený z OPD „CDP Praha“. V rámci této návštěvy tak zástupci 
Rumunské delegace navštívili Centrální dispečerské pracoviště v Praze na Balabence. 

OPD bylo rovněž prezentováno na výstavách v jednotlivých krajích. V rámci 1. pololetí roku 2018 se 
jednalo například o fotovýstavu umístěnou venku na veřejném prostranství, jenž představuje projekty 
podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů v Hradci Králové. Fotovýstava probíhala ve 
dnech 4. 6. - 2. 7. 2018. V rámci této výstavy byl široké veřejnosti představen projekt „Rychlostní silnice 
R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice“. 

Zástupci ŘO OPD se v 1. pololetí roku 2018 zúčastnili následujících akcí určených nejen pro širokou 
veřejnost: 

- Konference Dopravní infrastruktura 2018 v Litomyšli – 16. - 17. 5. 2018, jednalo se již o 13. 
ročník konference s tematickým zaměřením na bezpečnou dopravní infrastrukturu 
a plánování dopravní infrastruktury. 

- 9. 5. 2018 proběhl za účasti zástupců ŘO OPD již tradiční Den Evropy na Střeleckém ostrově. 
Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé aktivity, dotazníky a speciální kvíz. Na akci byly 
distribuovány informační materiály a propagační předměty OPD2.  Počet návštěvníků této akce 
je odhadován zhruba na 6 000 osob. 

- Zástupci ŘO rovněž pořádali přednášky ve školách. V květnu navštívili školní družinu Beroun 
Závodí, kde děti z druhých, třetích a čtvrtých tříd hravou formou seznámili s vybranými 
členskými státy EU, symboly EU a přínosem EU nejen v oblasti dopravy. Na akci byl 
distribuován propagační materiál s dopravně-bezpečnostní tématikou.  

- 17. 6. 2018 – proběhla akce pro širokou veřejnost věnována dni Otců. Na akci byl distribuován 
propagační materiál s dopravně-bezpečnostní tématikou.  

- 27. 6. 2018 ŘO pořádal školení pro žadatele v rámci programu Modernizace plavidel 
vnitrozemské vodní dopravy. Školení bylo zaměřeno zejména na postupy související se 
správnou aplikací Metodiky pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace 
plavidel.  

 

Komunikační aktivity Řídícího orgánu OPD 2. pololetí 2018 

V období červenec – prosinec 2018 byly kromě standardních komunikačních aktivit (např. aktualizace 
webové prezentace, odpovídání na dotazy ze strany široké i odborné veřejnosti apod.) realizovány níže 
uvedené aktivity.  

ŘO OPD se v tomto období snažil primárně zaměřit na komunikaci se širokou veřejností a potenciálními 
žadateli a příjemci. V listopadu byla spuštěna mediální kampaň v rámci Moravskoslezského kraje. 
Komunikovány byly zejména obecné informace o OPD2 a rovněž konkrétní projekty v daném regionu. 
Využity byly následující komunikační nástroje: regionální mutace vybraných deníků, CLV (City Light 
Vitríny), variapostery, webové bannery na internetových stránkách zpravodajských serverů se 
zaměřením na danou lokalitu a rámečky ve vlacích v rámci tohoto kraje. 



40 

 

 

V tomto období byla rovněž dodána 1. a 2. dodávka propagačních předmětů týkající se OPD2. 
Prezentace OPD2 byla také umístěna v průběhu září – prosince 2018 na kolostojanech nacházejících se 
v Praze například u obchodních center, vysokých škol, zoologické zahrady apod. 

V průběhu 2. pololetí 2018 pokračovala propagační kampaň OPD2, která započala v červnu 2018 ve 
spolupráci s Charge Boxem a SŽDC na nabíjecích stanicích umístěných v nádražních halách v 10ti 
významných českých městech: České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, 
Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha. Od srpna 2018 byl nabíjecí stojan z Ústí nad Labem 
z důvodu opakovaného poškozování přemístěn do nádražní haly v Jihlavě. 

V období od 1. 7. – 30. 9. 2018 ŘO OPD vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Najdi projekt OPD“. 
Prostřednictvím této soutěže se ŘO OPD snažil motivovat širokou veřejnost, aby se více zajímala o 
projekty OPD, které se nacházejí na celém území ČR. V průběhu tohoto období amatérští fotografové 
z řad široké veřejnost zachycovali a zasílali v digitální podobě projekty OPD 2014-2020 a OPD 2007-
2013. Jednalo se projekty silniční, železniční, popř. další projekty výstavby dopravní infrastruktury 
financované prostřednictvím podpory z Evropské unie. V průběhu měsíce října 2018 byly zaslané 
fotografie vyhodnoceny a 2. listopadu 2018 předali vítězům zástupci ŘO OPD hodnotné ceny. 

Následně se dne 4. 12. 2018 konala ve vestibulu Hlavního nádraží v Praze vernisáž k výstavě „Najdi 
projekt OPD“. Akce byla věnována představení projektů financovaných z Operačního programu 
Doprava a poděkování nejúspěšnějším fotografům, kteří se do soutěže zapojili. Celá akce odstartovala 
14denní výstavu.  Celkem 19 nejúspěšnějších fotografií bylo prezentováno na 10 velkoplošných 
panelech ve vestibulu budovy Hlavního nádraží v Praze v termínu od 4. – 17. 12. 2018. V rámci této 
výstavy byly široké veřejnosti představeny projekty jako např. DOZ Česká Třebová – Přerov, 
Prodloužení trasy metra A Dejvice – Motol, Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. a řada dalších. 
Výstavu navštívilo v průběhu 14 dnů zhruba 7 000 – 10 000 návštěvníků. 

Dne 5. září 2018 ŘO OPD pořádal školení pro žadatele na projekty v oblasti multimodální dopravy. 
Školení bylo zaměřeno na postupy související se správnou aplikací Metodiky hodnocení ekonomické 
efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy. Věcně se školení týkalo výzvy 
č. 66 v rámci programu Podpora modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy a výzvy č. 
35 v rámci programu Výstavby a modernizace veřejných přístavů pro nákladní dopravu.  

Dne 6. – 7. 9. 2018 proběhla Dopravní konference a Silniční veletrh v Pardubicích. OPD bylo 
prezentováno prostřednictvím informačního článku v Katalogu a zároveň byly prezentovány projekty 
formou informačních letáků.  

Ve dnech 17. – 18. října 2018 se konala 26. Silniční konference v Ostravě. Zástupci ŘO prezentovali 
odborné veřejnosti Operační program Doprava, jak v expozici OPD, tak i přímo v rámci programu 
konference – v bloku přednášek. Této akce se zúčastnilo více než 96 vystavovatelů a přes tisíc delegátů 
a hostů.  

 

V prosinci 2018 proběhla inzerce o aktuálním stavu čerpání OPD v průběhu roku 2018 v celostátním 
deníku. Barevný inzerát formátu 1/8 strany byl v celostátním vydání MF DNES zveřejněn 6. 12. 2018. 

Zástupci ŘO OPD se v 2. pololetí roku 2018 zúčastnili následujících akcí určených nejen pro širokou 
veřejnost: 

 Dne 15. 9. 2018 proběhla velmi oblíbená akce pro veřejnost – festival volnočasových aktivit 
Ladronkafest, které se zúčastnilo cca 13 000 tisíc osob. Zástupci ŘO sdíleli společný stan s MMR 
a zástupci ŘO OPD zodpovídali dotazy široké veřejnosti. Pro příchozí byl připraven zajímavý 
dotazník.  

 Dne 22. 9. 2018 proběhla akce pro širokou veřejnost věnována Národnímu dni železnice, 
tentokrát v Českých Budějovicích. Akci s bohatým programem navštívilo cca 30 590 osob. Na 
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akci byl distribuován informační materiál a propagační předměty s dopravně-bezpečnostní 
tématikou.   

 Dne 17. listopadu 2018 proběhl již popáté v novodobé historii České republiky Den otevřených 
dveří na Ministerstvu dopravy. Akce byla určena široké veřejnosti a do historických prostor 
budovy zavítalo okolo 1200 účastníků. Na akci s bohatým program, kde byli kromě zástupců 
ŘO OPD i příjemci ŘSD a SŽDC, byl distribuován informační materiál a propagační předměty 
s dopravně bezpečnostní tématikou.  

 

Komunikační aktivity Řídícího orgánu OPD v 1. pololetí 2019 

 

V období leden – červen 2019 byly kromě standardních komunikačních aktivit (např. aktualizace 
webové prezentace – doplnění mapy projektů OPD, generování popisu projektu do pdf či doplnění 
odkazů na webové stránky příslušného projektu příjemce, odpovídání na dotazy ze strany široké 
i odborné veřejnosti apod.) realizovány níže uvedené aktivity.  

ŘO OPD se v tomto období snažil primárně zaměřit na komunikaci se širokou veřejností a potenciálními 
žadateli a příjemci.  

V březnu byla spuštěna regionální kampaň v rámci Ústeckého kraje, v dubnu regionální kampaň 
v rámci Zlínského kraje a na přelomu června a července byla spuštěna regionální kampaň v rámci 
Karlovarského kraje. Komunikovány byly zejména obecné informace o OPD2 a rovněž konkrétní 
projekty v daném regionu. Využity byly následující komunikační nástroje: inzerce v regionálních 
mutacích vybraných deníků, CLV (City Light Vitríny), VAR (variapostery), webové bannery 
na internetových stránkách zpravodajských serverů se zaměřením na danou lokalitu a rámečky 
ve vlacích v rámci daného kraje.  

V průběhu 1. pololetí 2019 pokračovala propagační kampaň OPD2, která započala v červnu 2018 ve 
spolupráci s ChargeBoxem a SŽDC na 12 nabíjecích stanicích umístěných v nádražních halách v 10ti 
významných českých městech: České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha. 

Ve dnech 17. 1. – 18. 1. 2019 proběhlo výjezdní jednání zástupců ŘO OPD, ZS OPD a majoritních 
příjemců (Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty). Hlavním tématem uvedeného 
jednání byly veřejné zakázky se zaměřením na stavby dopravní infrastruktury. V průběhu jednání došlo 
také k výměně zkušeností v této oblasti a ze strany ŘO OPD a ZS OPD byly zodpovězeny metodické 
otázky. 

V období od 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 ŘO OPD vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Najdi projekt 
OPD“. Prostřednictvím této soutěže se ŘO OPD snaží motivovat širokou veřejnost, aby se více zajímala 
o projekty OPD, které se nacházejí na celém území ČR. V průběhu tohoto období amatérští fotografové 
z řad široké veřejnosti mohou zachycovat a zasílat v digitální podobě projekty OPD 2014-2020 a OPD 
2007-2013. Jedná se především o projekty silniční, železniční, popř. další projekty výstavby dopravní 
infrastruktury financované prostřednictvím podpory z Evropské unie. V následujícím roce 2020 budou 
zaslané fotografie vyhodnoceny a vítězové obdrží hodnotné ceny. 

V období od 3. – 25. 4. 2019 bylo OPD rovněž prezentováno na výstavě „Kde fondy EU pomáhají“, 
pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj v prostorách Masarykova nádraží v Praze. Jednalo se o 
fotovýstavu umístěnou na veřejném prostranství, která představila projekty podpořené z Evropských 
strukturálních a investičních fondů. V rámci této výstavy byl široké veřejnosti představen projekt 
„Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze“.  

V období 1. 5.  - 19. 5. 2019 byla v horní části Václavského náměstí v Praze uspořádána výstava 
fotografií projektů OPD u příležitosti 15 letého výročí vstupu ČR do EU. Každá vystavená fotografie 
obsahovala název zobrazeného projektu Operačního programu Doprava vč. základních informací 
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(např. výši prostředků z evropských fondů, název fondu, ze kterého byl daný projekt spolufinancován 
apod.). Informace o výstavě byly zveřejněny v celostátním speciálním deníku MF DNES – 15 let EU, 
který vyšel 3. 5. 2019. 

V období od 24. 6. – 16. 7. 2019 byla v interiéru vlakového nádraží v Karlových Varech uspořádaná 
výstava fotografií projektu OPD u příležitosti 15 letého výročí vstupu ČR do EU. Jednalo se o výstavu, 
která započala v květnu v Praze na Václavském náměstí. Cílem této výstavy byla představit a seznámit 
širokou veřejnost s projekty Operačního programu Doprava. Ve všední den výstavu shlédlo přibližně 
2 320 osob a za celou dobu jejího trvání ji navštívilo přibližně 50 000 lidí.  

 

Zástupci ŘO OPD se v 1. pololetí roku 2019 zúčastnili následujících akcí určených nejen pro širokou 
veřejnost: 

 Dne 9. 5. 2019 proběhla velmi oblíbená akce pro veřejnost – DEN EVROPY, které se zúčastnilo 
cca 2 000 osob. Zástupci ŘO sdíleli společný stan s MMR a zástupci ŘO OPD zodpovídali dotazy 
široké veřejnosti. Na akci byly distribuovány informační materiály a propagační předměty 
OPD2. Pro příchozí byl připraven zajímavý dotazník.  

 Konference Dopravní infrastruktura 2019 v Litomyšli – 15. - 16. 5. 2019, jednalo se již o 14. 
ročník konference s tematickým zaměřením na bezpečnou dopravní infrastrukturu 
a plánování dopravní infrastruktury. 

 Dne 30. 5. 2019 proběhla akce pro širokou veřejnost věnovaná Otcům a dětem. Na akci byl 
distribuován propagační materiál s dopravně-bezpečnostní tématikou. 

 Zároveň se dne 30. 5. 2019 uskutečnil Úřadem vlády organizovaný charitativní bazar 
pro Azylový dům R – Mosty v Mladé Boleslavi, který je zaměřen na matky s nezletilými dětmi. 
Na tuto akci byly poskytnuty propagační předměty s dopravně-bezpečnostní tématikou pro 
nezletilé děti. 

 Veletrh EkoAuto 2019 – 13. – 15. 6. 2019, jednalo se již o 4 ročník veletrhu elektromobilů, aut 
na plyn a čisté mobility v Trojhalí Karolína Ostrava. Účelem veletrhu bylo představit široké 
veřejnosti projekty na podporu čisté mobility, seznámit s novými technologiemi a výstavbou 
infrastruktury čerpacích stanic na stlačený i zkapalněný zemní plyn, vodík, LPG, biopaliva nebo 
dobíjecí stanice pro elektromobily.   

 

Komunikační aktivity Řídícího orgánu OPD v 2. pololetí 2019 

 

V období červenec - prosinec 2019 byly kromě standardních komunikačních aktivit (např. aktualizace 
webové prezentace – doplnění mapy projektů OPD, generování popisu projektu do pdf, doplnění 
odkazů na webové stránky příslušného projektu příjemce či odpovídání na dotazy ze strany široké i 
odborné veřejnosti apod.) realizovány níže uvedené aktivity.  

ŘO OPD se v tomto období snažil primárně zaměřit na komunikaci se širokou veřejností a potenciálními 
žadateli a příjemci.  

V červenci 2019 pokračovala regionální kampaň v rámci Karlovarského kraje. Komunikovány byly 
zejména obecné informace o OPD2 a rovněž konkrétní projekty v daném regionu. Využity byly 
následující komunikační nástroje: inzerce v regionálních mutacích vybraných deníků, CLV (City Light 
Vitríny), VAR (variapostery), LED obrazovce, webové bannery na internetových stránkách 
zpravodajských serverů se zaměřením na danou lokalitu a rámečky ve vlacích v rámci daného kraje. 

Zároveň v období od 24. 6. – 16. 7. 2019 pokračovala výstava projektů Operačního programu Doprava 
tentokráte v interiéru vlakového nádraží v Karlových Varech. Výstava byla uspořádána z fotografií 
projektů OPD u příležitosti 15 letého výročí vstupu ČR do EU. Každá vystavená fotografie obsahovala 



43 

 

 

název zobrazeného projektu Operačního programu Doprava vč. základních informací (např. výši 
prostředků z evropských fondů, název fondu, ze kterého byl daný projekt spolufinancován apod.). 
Výstava byla úspěšná, za celou dobu jejího trvání ji zhlédlo přibližně 50 000 lidí.  

Na podzim roku 2019 byly uspořádány dopravně-bezpečností akce Dětská policie a Evropský týden 
mobility v rámci města Otrokovice a obcích správního obvodu ORP Otrokovice. Na tyto akce jsme 
poskytly odboru dopravně-správnímu v Otrokovicích drobné propagační předměty pro děti 
z mateřských a základních škol. 

V průběhu 2. pololetí 2019 pokračovala propagační kampaň OPD2, která započala v červnu 2018 ve 
spolupráci s ChargeBoxem a SŽDC na 12 nabíjecích stanicích umístěných v nádražních halách v 10ti 
významných českých městech: České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha. 

I ve 2. pololetí 2019 pokračovala fotografická soutěž na téma „Najdi projekt OPD“, kterou vyhlásil ŘO 
OPD a běží až do 31. 3. 2020. Prostřednictvím této soutěže se ŘO OPD snaží motivovat širokou 
veřejnost, aby se více zajímala o projekty OPD, které se nacházejí na celém území ČR. V průběhu tohoto 
období amatérští fotografové z řad široké veřejnosti mohou zachycovat a zasílat v digitální podobě 
projekty OPD 2014-2020 a OPD 2007-2013. Jedná se především o projekty silniční, železniční, popř. 
další projekty výstavby dopravní infrastruktury financované prostřednictvím podpory z Evropské unie. 
V následujícím roce 2020 budou zaslané fotografie vyhodnoceny a vítězové obdrží hodnotné ceny. 

Dopravní konference a Silniční veletrh v Pardubicích – 5. - 6. 9. 2019, jednalo se již o 8. ročník 
konference s letošním tematickým zaměřením na rozvoj a financování dopravní infrastruktury 
v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategii ministerstva dopravy a 18. 
ročník mezinárodního Silničního veletrhu.   

Dne 26. 9. 2019 proběhl 9. ročník mezinárodní konference STŘEDNÍ MORAVA – KŘIŽOVATKA 
DPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ v Luhačovicích. OPD bylo prezentováno prostřednictvím 
přednášejících zástupců z řad Ministerstva dopravy a formou informačních letáků. 

Začátkem měsíce října byla zřízena Facebooková stránka Operační program Doprava.  

Ve dnech 23. – 24. 10. 2019 se konal 27. ročník Silniční konference 2019 v Českých Budějovicích. 
Zástupci ŘO prezentovali odborné veřejnosti Operační program Doprava, jak v expozici OPD, tak i 
přímo v rámci programu konference – v bloku přednášek. Této akce se zúčastnilo více než 104 
vystavovatelů a přes 1 208 delegátů a hostů. 

Dne 6. 11. 2019 přivítali zástupci ŘO OPD Bulharskou delegaci, která v rámci své 3 denní návštěvy České 
republiky získávala nové informace ohledně projektů týkajících se dopravní politiky a dopravní 
infrastruktury v rámci ČR. Zástupci byli v rámci prezentace seznámeni se všeobecnými informacemi o 
OPD 2014-2020. V dalších dnech navštívila Bulharská delegace i zprostředkující subjekt (SFDI) a 
majoritního příjemce ŘSD, kde byly řešeny detailnější případy projektů OPD.  

Dne 19. 11. 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci rozvoje kombinované dopravy pod názvem 
„Odborný workshop KD 2019 – novinky a trendy“. Seminář byl zaměřen mimo jiné i na podporu 
kombinované dopravy v rámci OPD 2 a možnosti v následujícím finančním období.   

V prosinci 2019 vyšlo první číslo Newsletteru OPDéčko.  

V prosinci 2019 proběhla inzerce o aktuálním stavu čerpání OPD v průběhu roku 2019 v celostátním 
deníku. Barevný inzerát formátu 1/8 strany byl zveřejněn v celostátních vydáních MF DNES a LIDOVÉ 
NOVINY dne 5. 12. 2019. 

Dne 17. 12. 2019 probíhala soutěž na Facebookové stránce OPD o rodinný kalendář na rok 2020. Desíti 
nejrychlejším zájemcům, kteří do komentáře napsali název libovolného projektu spolufinancovaného 
z OPD, byl zaslán kalendář na rok 2020.  
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Zástupci ŘO OPD se ve 2. pololetí roku 2019 zúčastnili následujících akcí určených nejen pro širokou 
veřejnost: 

 Ve dnech 21. - 22. 9. 2019 proběhla akce věnována Dni železnice, tentokrát se konala v Lužné 
u Rakovníka. Zástupci ŘO OPD zodpovídali dotazy široké veřejnosti. Na akci byly distribuovány 
informační materiály a propagační předměty OPD2. Pro příchozí byl připraven zajímavý 
dotazník, kvízy a hry pro děti.  

 Ve dnech 28. - 29. 9. 2019 proběhla velmi oblíbená akce určená především pro děti – 
Pohádkový les v Průhonicích, které se zúčastnilo cca 2 500 dětí. Na tuto akci byly poskytnuty 
propagační předměty s dopravně-bezpečnostní tématikou pro děti.  

 Dne 29. 9. 2019 proběhl Den otevřené stavby Negrelliho viaduktu. Akce se zúčastnilo přes 
11 000 návštěvníků. Na akci byly distribuovány informační materiály a propagační předměty 
OPD2 a zástupci ŘO OPD zodpovídali dotazy široké veřejnosti. Rovněž zde byla zajištěna 
instalace 7 ks výstavních panelů umožňujících prezentaci velkoformátových fotografií 
„Dopravní infrastruktura s fondy EU. 

 V průběhu měsíce října probíhala FB soutěž Znáte projekty OPD?, během 4 týdnů byl na FB 
představen vždy jeden z významných projektů Operačního programu Doprava, nejrychlejší 
autoři správných odpovědí na soutěžní otázky byli odměněni zajímavými cenami v podobě 
drobných propagačních předmětů.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPD V OBLASTI HORIZONTÁLNÍCH 
TÉMAT 

 

V listopadu 2019 se převážná část implementační struktury Řídícího orgánu OPD zúčastnila výjezdního 
zasedání, v rámci něhož proběhlo školení na: 

Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního pilíře udržitelného 
rozvoje v projektech OP Doprava  

 práce s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě 
ČR 

 genderová analýza vybraných národních strategických dokumentů týkajících se dopravy: 
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Metodika pro přípravu 
plánů udržitelné mobility měst ČR 

 vyhodnocení projektů OPD v SC 1.1 a 1.4 k zavádění bezbariérového přístupu 
 přehled skutečných i předpokládaných výstupů dokončených / schválených projektů. 
 příklady dobré praxe dalších opatření přispívajících k výše uvedeným principům (napříč všemi 

specifickými cíly OPD) 

 

Monitorovací výbor OPD (dále jen „MV“) 

V roce 2019 proběhlo zasedání MV OPD v měsíci květnu a listopadu. Účastníky MV OPD mimo jiné 
jsou:  

- Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 
- Svaz měst a obcí ČR 
- Asociace krajů ČR 
- Svaz dopravy ČR 
- Transparency international 
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- Zelený kruh (asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České 
republice) 

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 
- Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
- Sdružení pro dopravní telematiku 
- České vysoké učení technické v Praze 
- EIA expert 

MV OPD byl v měsíci květnu informován o aktuálním čerpání OPD, o pololetním vyhodnocení 
Strategického realizačního plánu na rok 2019, o aktualizaci kritérií výběru projektů OPD pro SC 1.3 (část 
Podpora výstavby a modernizace veřejných přístavů pro nákladní dopravu) a schvaloval Výroční zprávu 
OPD za rok 2018 a aktualizaci evaluačního plánu OPD. Dále bylo MV OPD prezentováno plnění Ročního 
komunikačního plánu OPD za rok 2018 a aktuální aktivity roku 2019. 

Druhé setkání MV OPD se uskutečnilo v listopadu, kde byl MV OPD  informován o aktuálním čerpání 
OPD, Strategickém realizačním plánu OPD 2020 a ročním komunikačním plánu Operačního programu 
Doprava 2014-2020 pro rok 2020. Dále bylo MV OPD prezentováno roční vyhodnocení Strategického 
realizačního plánu OPD 2019 a plnění evaluačního plánu OPD 2014-2020. Součástí prezentace byla i 
informace o přípravě OPD 2021+. 

 

PODKLADY ODBORU FONDŮ PRO VYHODNOCENÍ VLÁDNÍ STRATEGIE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ  

Rok 2019 

V rámci OPD2 bylo doposud podpořeno 219 projektů, které jsou ve fázi realizace. Celková výše alokace 
je rozdělena na podporu železniční výstavby (38%), dále na podporu silniční výstavby (43%) a 
zbývajících 17% připadá na ostatní podporované aktivity. Z tohoto rozdělení pak vyplývá i zaměření na 
plnění jednotlivých horizontálních témat. 

 Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. Nejvyšší podíl podpory 
(39%) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost 
a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je obecně v souladu s principem 
nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje v rámci systému 
integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým způsobem 
handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky nebo spíše 
častěji určitou jejich kombinací.  

 

Jednotlivá témata jsou plněna následujícími konkrétními opatřeními: 

 

- zvyšování standardu bezbariérovosti, bezpečnosti cestujících a dopravní infrastruktury, 
zpřístupnění všech druhů veřejné dopravy a postupné zlepšování bezbariérového prostředí u staveb 
dopravní infrastruktury pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, tedy osoby se 
zdravotním omezením, seniory, těhotné ženy, rodiče s kočárkem či pečující osoby o děti či jiné závislé 
osoby 

 

Opatření: 

 Projekty realizují pořízení vozidel s nízkopodlažním interiérem, který umožní v případě 
peronizovaných nástupišť bezbariérový přístup, usnadní pohyb osob s omezením pohybu, 
přepravu rodičů s dětskými kočárky. Informační systémy usnadní pohyb osob s omezením 
schopnosti orientace (akustické hlásiče). Umístěním WC v každé jednotce je splněn požadavek 
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TSI PRM pro osoby na vozíku. Všem těmto skupinám usnadní nová vozidla cestování a zvýší tak 
kvalitu života. 

 Realizace nástupišť a přilehlých zpevněných ploch s dostatečným manipulačním prostorem 
přístupné cestujícím, jsou opatřeny reliéfním a barevným značením zajišťujícím bezpečný 
pohyb cestujících s omezenou schopností orientace. Nástupiště jsou konstruována s výškou 
550 mm nad temenem kolejnice pro usnadnění nástupu a výstupu osob s omezenou 
schopností pohybu do/z vlakových souprav. V prostoru stanice je vybudován nový informační 
zvukový (digitální zvukové majáčky), vizuální systém (piktogramy, Braillovo písmo) a vodící 
pruhy. 

 Zřizování výtahů a ramp v železničních stanicích. 
 Jsou budovány rozhlasy a akustické majáčky pro nevidomé a na nástupištích pak prvky 

pro bezpečnou orientaci nevidomých a slabozrakých, jako jsou vodící linie s funkcí varovného 
pásu, podélné drážky či slepecká dlažba s půlkulatými výstupky. ŽST bude nově vybavena 
orientačním systémem. Veškeré veřejně přístupné pěší plochy jsou řešeny tak, že výškové 
rozdíly v těchto plochách jsou max. 20 mm. Schodiště po obou stranách jsou vybavena 
průběžnými madly, nástupní a výstupní stupně budou řešeny barevně kontrastně oproti 
navazujícím plochám. 

 Modernizované přejezdy jsou osazeny plastovými výstražníky s pozitivní signalizací 
a nerozbitnými optikami, které jsou doplněny dopravní značkou A32a "Výstražný kříž 
pro železniční přejezd jednokolejný". Zvukovým a vizuálním varováním je mimo jiné zvýšena 
bezpečnost pro zrakově nebo sluchově handicapované, kteří by přejezd chtěli využít k 
překonání trati. 

- čisté a udržitelné městské mobility 

 

Opatření: 

 Modernizace tramvajových tratí včetně úpravy tramvajových zastávek s elektronickým 
označníkem přispívá ke zlepšení komfortu a kvality cestování MHD, kterou mohou využívat 
všechny skupiny obyvatel a návštěvníků měst včetně osob se zdravotním postižením. 

 Prostřednictvím realizace projektů dojde k vybudování elektrických trakcí v návaznosti 
na nákup bezbariérových trolejbusů, čímž je umožněno poskytnout službu cestujícím 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Vybavení přechodů pro chodce akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé 
je aktivována bezdrátově pouze nevidomými pomocí zařízení aktivace signalizace, jejíž 
přijímače jsou nainstalovány na stožárech SSZ. 

 

- dopravní obslužnosti v metropolích, aglomeracích, ale i ve venkovských a periferních oblastech 

 

Opatření: 

 Modernizací tramvajových tratí ve městech a metropolích dochází ke zvýšení dopravní 
obslužnosti 

 Rozšiřováním trolejových a trolejbusových tratí ve městech a rekonstrukcí tramvajových mostů 
dochází ke zvýšení dopravní obslužnosti zejména v periferních oblastech měst 

 Výstavba páteřní komunikace nadregionálního významu. 
 Realizací projektů dochází ke zvýšení mobility zdravotně postižených osob z obtížně dopravně 

dostupných oblastí. Jedná se o projekty s dílčím pozitivním dopadem na rovné příležitosti, 
neboť se podílí na odstraňování nerovností. Zlepšení regionální dostupnosti projektem 
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dotčeného území prostřednictvím výstavby páteřní komunikace nadregionálního významu 
představuje, jako jedno z doprovodných opatření k vlastní náplni projektu, opatření přispívající 
k podpoře rovných příležitostí, a to v těch oblastech, které jsou z pohledu obyvatelstva 
zlepšenou dostupností dotčeny (přístup na pracovní trh, podnikání, dojížďka za vzděláním). 

 

- rozvoje ITS včetně aplikací a signalizací na podporu samostatného a bezpečného pohybu pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Opatření: 

 Komunikace jsou po uvedení do provozu přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, 
rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo světový názor, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientaci. 

 Projekty realizují pořízení vozidel s nízkopodlažním interiérem, který umožní v případě 
peronizovaných nástupišť bezbariérový přístup, usnadní pohyb osob s omezením pohybu, 
přepravu rodičů s dětskými kočárky. Informační systémy usnadní pohyb osob s omezením 
schopnosti orientace (akustické hlásiče). Umístěním WC v každé jednotce je splněn požadavek 
TSI PRM pro osoby na vozíku. Všem těmto skupinám usnadní nová vozidla cestování a zvýší tak 
kvalitu života. 

 Realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat v reálném 
čase informace Národnímu dopravnímu informačnímu centru o aktuální dopravní situaci, např. 
aktuální rychlost, kolony, délku zdržení na strategické síti komunikací ČR. A poté budou 
informace distribuovány dále, aby účastníci silničního provozu měli aktuální informace o 
dopravní situaci v místě jejich pohybu. Díky tomuto představuje projekt opatření přispívající k 
podpoře rovných příležitostí, neboť umožňuje získat potřebné informace všem bez výjimky a 
současně zvýšením plynulosti dopravy bude z pohledu obyvatelstva dosaženo zlepšení 
dostupnosti dotčených oblastí (přístup na pracovní trh, podnikání, dojížďka za vzděláním). 

 

- minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví či bezpečnost 
uživatelů dopravy 

 

Opatření: 

 Výstavbou kapacitních komunikací v nových trasách dojde k odvedení transitní dopravy 
z obydlených území. Odvedením dopravy a zvýšením plynulosti silničního provozu dojde ke 
snížení jeho negativních účinků na životní prostředí, tj. snížení hluku a exhalací od projíždějících 
vozidel v okolí stávající silniční komunikace. 

 Zvýšením plynulosti silničního provozu a zlepšením stavebně-technického stavu vozovky 
na modernizovaných úsecích dálnic dojde ke snížení jeho negativních účinků na životní 
prostředí, tj. snížení hluku a exhalací od projíždějících vozidel v okolí stávající silniční 
komunikace. U betonových úseků s povrchem z vymývaného betonu je snížení hluku oproti 
klasické betonové vozovce značné. Zásadní snížení hlučnosti bude způsobeno tím, že zmizí 
zdroje hluku na spárách betonových ker - klepání vozidel na nerovnostech mezi krami vozovky. 
Rozšířením jízdních pásů je v budoucnu umožněno vedení dopravy na jednom pásu v režimu 
2+2 jízdní pruhy. Toto opatření, na rozdíl od stávajícího vedení dopravy v režimu 2+1, resp. 1+1 
jízdní pruhy, sníží tvorbu kongescí v prostoru zúžení provozu na dálnici a před ním, čímž dojde 
ke zvýšení plynulosti dopravy a snížení emisí vznikajících pomalým popojížděním vozidel v 
kolonách před dopravní uzavírkou a v dopravní uzavírce samotné. S ohledem na objemy 
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dopravy na této nejzatíženější komunikaci lze omezením kongescí předpokládat pozitivní 
dopad na produkci emisí. Projekt tedy svým charakterem působí preventivně proti zhoršování 
stavu v budoucnu. 

Evaluace  

V 1. čtvrtletí 2019 byla realizována veřejná zakázka Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu 
Operačního programu Doprava v období 2017 – 2018, v rámci níž byla navržena dílčí doporučení 
týkající se využívání online komunikace a důrazu na internetová média, popř. doplnění webových 
stránek o fotografie či infografiky apod. Výstupy ze všech dokončených evaluací jsou zveřejněny 
na www.opd.cz/slozka/studie-a-analyzy. 

V červnu 2019 byla opětovně vyhlášena veřejná zakázka „Hodnocení příspěvku OP Doprava 2014 - 2020 
k udržitelnému rozvoji včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů“ s tím, že již 
neobsahovala požadavek na hodnocení příspěvku OP Doprava k principům nediskriminace a rovných 
příležitostí žen a mužů, které byly po dohodě s rezortní koordinátorkou rovných příležitostí MD 
vyhodnoceny v rámci samostatného projektu MD k rovným příležitostem. Do výběrového řízení se 
nikdo nepřihlásil, zakázka byla zrušena. Její další vyhlášení není již plánováno. 

Vyhodnocení plnění vybraných cílů OP Doprava mělo být podle původního plánu zahájeno v roce 2019 
formou veřejné zakázky malého rozsahu. Po rozsáhlém průzkumu trhu byla zadávací dokumentace 
přepracována na nadlimitní zadávací řízení a bude vyhlášena začátkem roku 2020. Konkrétně se bude 
jednat o hodnocení výsledků v oblasti osobní silniční dopravy na vybraných projektech SC 3.1 „Zlepšení 
dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví 
prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo 
síť TEN-T“ a dále o hodnocení výsledků v oblasti osobní železniční dopravy na vybraných projektech SC 
1.1 „Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy“ 
a hodnocení zkušeností z implementace OPD2 pro využití při přípravě OP Doprava 2021 – 2027 (OPD3). 

 

Rok 2020 

V rámci OPD2 bylo doposud podpořeno 257 projektů, které jsou ve fázi realizace. Celková výše alokace 
OPD je rozdělena na podporu železniční výstavby (38%), dále na podporu silniční výstavby (43%) a 
zbývajících 17% připadá na ostatní podporované aktivity. Z tohoto rozdělení pak vyplývá i zaměření na 
plnění jednotlivých horizontálních témat. 

Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. Nejvyšší podíl podpory 
(44%) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost 
a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je obecně v souladu s principem 
nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje v rámci systému 
integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým způsobem 
handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky nebo spíše 
častěji určitou jejich kombinací. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 nebyla ze strany Řídicího orgánu vyhlášena žádná nová výzva 
OPD zaměřená na železniční infrastrukturu, nebylo možné v rámci zachování rovného přístupu k 
hodnocení projektů u schvalovacího procesu v již dříve vyhlášených výzvách předmětnou metodiku 
jakkoli přímo aplikovat. Nicméně téma rovnosti žen a mužů je řešeno standardně v rámci věcného 
hodnocení všech projektů OPD. Tato oblast je pokryta v rámci posuzování horizontálních priorit na 
úrovni činností odborných nezávislých hodnotících komisí pro jednotlivé specifické cíle OPD.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že železniční infrastruktura je obecně hrazena z veřejných zdrojů, 
považujeme za žádoucí, aby byl požadavek na aplikaci dané metodiky uplatňován jednotně a zcela 
obecně pro všechny projekty železniční infrastruktury. Je nutné vnímat skutečnost, že projekty 
podpořené z OPD představují pouze určitou podmnožinu projektů realizovaných v železničním sektoru 
a o konkrétním zdroji spolufinancování daného projektu je mnohdy rozhodnuto až po zahájení jeho 
realizace. Logicky tedy může docházet k tomu, že snaha o aplikaci dané metodiky v pozdější fázi 
životního cyklu projektu nemůže přinášet jakékoli efekty. Bylo by tedy namístě, aby aplikace dané 
metodiky byla zajištěna v odpovídající fázi přípravy projektu, tj. např. ještě před schválením záměru 
projektu Centrální komisí MD. Takováto aplikace metodiky však není v kompetenci O430. Pokud by 
toto zajištěno nebylo, tak bude fakticky docházet k nerovnému přístupu k projektům v závislosti na 
zdroji jejich financování.  

 

ANALÝZA POKYNŮ PRO HODNOTITELE OP DOPRAVA 2014 – 2020 Z HLEDISKA ROVNÝCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ 

V Pokynech pro hodnotitele OP Doprava 2014 – 2020 v kapitole 1.9.3 Soulad s horizontálními 
principy není zcela správně vysvětlen Princip rovných příležitostí a Rovnost mezi muži a ženami. 
V komentáři hodnocení je zohledněno pouze hledisko rovných příležitostí žen a mužů jako 
zaměstnanců dopravního sektoru (viz Komentář hodnocení - Hodnotitel posoudí, že projekt zohledňuje 
podporu rovných příležitostí všech skupin osob v případech, kde je to možné, a nemá negativní dopad 
na rovné příležitosti. Problematika rovných příležitostí se odráží v obtížném přístupu vybraných skupin 
obyvatel na trh práce, v jejich přístupu ke vzdělání, v případě žen v přístupu k vyšším řídicím a vědeckým 
pozicím, v oblasti podnikání, informační společnosti, ale i v oblasti dopravy nebo rozvoje měst.) a zcela 
zde chybí aspekt hodnocení rovných příležitostí žen a mužů jako uživatelů dopravy a jejich 
specifických potřeb v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-dopravním plánování. Tento 
aspekt je přitom u projektů OP Doprava 2014 – 2020 z hlediska rovných příležitostí při hodnocení velmi 
podstatný. Tímto přístupem lze přitom i v oblastech, které nemusí na první pohled evokovat 
diskriminaci, odstranit bariéry omezující celé skupiny obyvatel, zvýšit jejich ekonomickou aktivitu, 
racionálně distribuovat zdroje a celkově zlepšit životní podmínky. Genderové plánování tak přináší 
výhody pro všechny obyvatele. Zohledňuje potřeby žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob s 
omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Zaměřuje se zejména na bezpečnost, 
bezbariérovost a kvalitní dopravní obslužnost. 

Podpora aktivit zaměřených na zajištění rovnosti v mobilitě a přístupnosti aktivit pro osoby se 
zdravotním postižením - dopracovat 

 

str. 40 

V Ex-ante hodnocení Operačního programu Doprava pro programové období 2014 – 2020 z června 
2014 je chybně uvedeno, že Operační program není v podstatném rozporu s uvedenými principy nebo 
pro něj nejsou příliš relevantní (např. problematika rovných příležitostí mužů a žen). Je zde bohužel 
špatně pochopena problematika rovných příležitostí. Při dopravním plánování a investicích by přitom 
mělo být vždy zahrnuto hledisko rovných příležitostí žen a mužů jako uživatelů dopravy a jejich 
specifických potřeb v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-dopravním plánování, tzv. 
genderové plánování, které zohledňuje potřeby žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob s 
omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace a dále jako zaměstnanců a zaměstnankyň 
dopravního sektoru.  

file:///C:/Users/lenka.cermakova/Downloads/Zaverecna-zprava-Ex-ante-hodnocen%C3%AD-
Opera%C4%8Dn%C3%ADho-programu-Doprava-pro-programov%C3%A9-obdob%C3%AD-2014-
2020.pdf 
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Posouzení horizontálních principů  

Předmětem hodnocení je posouzení, zda Operační program doprava 2 navrhuje opatření podporující 
rovné příležitosti mužů a žen, opatření, která zabraňují diskriminaci a zároveň podporují udržitelný 
rozvoj. Operační program není v podstatném rozporu s uvedenými principy nebo pro něj nejsou příliš 
relevantní (např. problematika rovných příležitostí mužů a žen). Jednotlivé navrhované intervence 
vycházejí z Dopravních strategií, 2. fáze, které získaly kladné stanovisko SEA a shoda intervencí s 
výstupy Dopravních strategií tak v principu garantuje udržitelnost intervencí. Mimo rámec Dopravních 
strategií je navrhována podpora veřejné dopravy a nízkouhlíkové mobility, což jsou ve své podstatě 
intervence podporující udržitelný rozvoj. 

 
 Pokyny pro hodnotitele OP Doprava 2014 - 2020  

1.9.3 Soulad s horizontálními principy  
V rámci tohoto kritéria bude posouzena slučitelnost s horizontálními politikami Unie:  
• Příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného zdraví  

• Princip rovných příležitostí  

• Rovnost mezi muži a ženami  
Název  
Způsob hodnocení  
Forma hodnoceni  
Zdroj informací  
 

III.2.A Příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného zdraví  
Splněno zcela / Splněno nedostatečně  
kombinované kritérium  
(kontrola, žádost, záměr projektu atd …)  
 

Komentář hodnocení  
Je hodnoceno, zda je 
doložen popis 
příspěvku projektu 
ke zkvalitnění 
životního prostředí a 
zlepšení veřejného 
zdraví. Vyhodnocuje 
se automaticky po 
vyplnění subkritérií 
A1-A4, podle 
pravidel v následující 
tabulce: III2.A1  

 0/1   Min. jednou 
hodnoceno  
NE nebo  
Splněno 
nedostatečně  

 III2.A2   0/1  
 III2.A3   ANO  
 III2.A4   0/1  
 Výsledek hodnocení  Splněno zcela   Splněno 

nedostatečně  
 

 

Osnova k vyhodnocení plnění Minimálního standardu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v 
České republice na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2019 - 2020 
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V rámci OPD2 bylo doposud podpořeno 219 projektů, které jsou ve fázi realizace. Celková výše alokace 
je rozdělena na podporu železniční výstavby (38%), dále na podporu silniční výstavby (43%) a 
zbývajících 17% připadá na ostatní podporované aktivity. Z tohoto rozdělení pak vyplývá i zaměření na 
plnění jednotlivých horizontálních témat. 

 

Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. Nejvyšší podíl podpory 
(39%) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost 
a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je obecně v souladu s principem 
nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje v rámci systému 
integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým způsobem 
handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky nebo spíše 
častěji určitou jejich kombinací. 

Jednotlivá témata jsou plněna následujícími konkrétními opatřeními: 

 

• Projekty realizují pořízení vozidel s nízkopodlažním interiérem, který umožní v případě 
peronizovaných nástupišť bezbariérový přístup, usnadní pohyb osob s omezením pohybu, přepravu 
rodičů s dětskými kočárky. Informační systémy usnadní pohyb osob s omezením schopnosti orientace 
(akustické hlásiče). Umístěním WC v každé jednotce je splněn požadavek TSI PRM pro osoby na vozíku. 
Všem těmto skupinám usnadní nová vozidla cestování a zvýší tak kvalitu života. 

• Realizace nástupišť a přilehlých zpevněných ploch s dostatečným manipulačním prostorem 
přístupné cestujícím, jsou opatřeny reliéfním a barevným značením zajišťujícím bezpečný pohyb 
cestujících s omezenou schopností orientace. 

• Modernizace tramvajových tratí včetně úpravy tramvajových zastávek s elektronickým 
označníkem přispívá ke zlepšení komfortu a kvality cestování MHD, kterou mohou využívat všechny 
skupiny obyvatel a návštěvníků měst včetně osob se zdravotním postižením. 

• Prostřednictvím realizace projektů dojde k vybudování elektrických trakcí v návaznosti na 
nákup bezbariérových trolejbusů, čímž je umožněno poskytnout službu cestujícím s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 

V červnu 2019 byla opětovně vyhlášena veřejná zakázka „Hodnocení příspěvku OP Doprava 2014 - 
2020 k udržitelnému rozvoji včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů“. Do 
výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, zakázka byla zrušena. Její další vyhlášení není již plánováno. 

 

Vzdělávací aktivity zaměstnanců a zaměstnankyň zapojených do OP Doprava zaměřené na oblast 
rovnosti žen a mužů 

2019 

Zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva dopravy se povinně vzdělávají v oblasti rovných příležitostí 
v rámci vstupního vzdělávání formou e-learningového kurzu „Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU“. 
Všem absolventům je vydávané osvědčení o absolvování. V roce 2019 převzalo osvědčení 54 
zaměstnanců, z toho 29 žen. 
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V měsíci říjnu se uskutečnilo školení pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří/které jsou zapojeni/y do 
OP Doprava (přítomni byli i zaměstnanci ze SFDI). Celkem bylo proškoleno 62 zaměstnanců/kyň.  

Hl. tématy byly: 

 práce s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě 
ČR; 

 genderová analýza vybraných národních strategických dokumentů týkajících se dopravy: 
Dopravní politika pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Metodika pro přípravu 
plánů udržitelné mobility měst ČR 

 vyhodnocení projektů OPD v SC 1.1 a 1.4 k zavádění bezbariérového přístupu 
 příklady dobré praxe dalších opatření přispívajících k výše uvedeným principům (napříč všemi 

specifickými cíli OPD).  
 

Dále bylo školení Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů zahrnuto do Komplexního plánu 
vzdělávacích akcí Ministerstva dopravy pro rok 2019 a prosincového školení se zúčastnilo 17 osob. 

 

AKTIVITY OP DOPRAVA V OBLASTI HORIZONTÁLNÍCH PRINCIPŮ SUMP  

V rámci Koncepce městské a aktivní mobility je zmíněno Pro zajištění financování projektů 
identifikovaných v SUMP z evropských nebo národních dotačních programů je by měl být SUMP 
v souladu s podporou mobility v rámci ITI za účelem provázání cílů s dalšími oblastmi rozvoje měst.  

Operační program doprava 2021 - 2027 

Operační program doprava pro období 2021 – 2027 bude v oblasti městské mobility zaměřen na 
podporu dvou oblastí: 

 Podpora rozvoje infastruktury pro MHD v elektrické trakci. Přednostně budou 
spolufinancovány projekty rozvojového charakteru, tedy zejména výstavba nových tratí 
tramvají, trolejbusů a parciálních trolejbusů. Předpokládaná alokace je 11,5 mld. Kč 

 Podpora rozvoje silniční telematiky ve městech s předpokládanou alokací 3,8 mld. Kč. 

OPD rovněž bude spolufinancovat výstavbu veřejné sítě dobíjecích a plnících stanic pro alternativní 
pohony, z nichž některé budou umístěny v městských oblastech a aglomeracích. 

Jednání se zástupci měst k OPD a IROP 

Datum jednání: 11. 9. 2020 v 10:00 

Místo jednání: Ministerstvo dopravy – zasedací sál 

Program jednání (dopoledne): 

1. Zahájení, úvodní slovo (10:00 – 10:05) 
2. Prezentace Ministerstva dopravy – OPD3 (10:05 – 10:20) 
3. Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj – IROP2 (10:20 – 10:35) 
4. Metodická podpora městům – Dopravní politika a koncepce městské a aktivní mobility (10:35 – 

10:55) 
5. Prezentace ČVUT FD a dalších tvůrců metodických dokumentů k SUMP (10:55 – 11:20) 
6. Prezentace Ministerstva dopravy – požadavky na dopracování/aktualizaci SUMP (11:20 – 11:40) 
7. Diskuse (11:40 – 12:10) 
8. Závěrečné slovo, zakončení dopolední části (12:10 – 12:15) 

Oběd (12:15 - 13:00) 

Konzultace projektových záměrů v jednotlivých aglomeracích – od 13:00 
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Pořadatel: Ministerstvo dopravy ČR 
Kontaktní osoba: Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy, michal.ulrich@mdcr.cz, tel. 225 131 010 
Více informací viz: https://www.akademiemobility.cz/akce/116/jednani-se-zastupci-mest-k-opd-a-
irop 

Správa železnic 
2b5b09ef-30e5-47af-a11b-6b9b4eed58f4 (spravazeleznic.cz) 

 

Tisková zpráva SŽ, BRNO, 29. října 2019 :Počet nádraží přístupných pro osoby se zdravotním postižením se stále 
zvyšuje  

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) systematicky zpřístupňuje cestování po železnici i pro osoby se 
zdravotním postižením. Na hlavních tratích zařazených do transevropské železniční sítě jsou bezbariérově 
přístupná nástupiště už ve více než polovině stanic a zastávek. Pokračují také úpravy nádraží pro nevidomé a 
slabozraké. 

 

PŘEHLED AKTIVIT OPD V OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V ROCE 2020 

V rámci OPD2 bylo doposud podpořeno 257 projektů, které jsou ve fázi realizace. Celková výše alokace 
OPD je rozdělena na podporu železniční výstavby (38 %), dále na podporu silniční výstavby (43%) a 
zbývajících 17 % připadá na ostatní podporované aktivity. Z tohoto rozdělení pak vyplývá i zaměření na 
plnění jednotlivých horizontálních témat.  

Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. Nejvyšší podíl podpory 
(44 %) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je obecně v 
souladu s principem nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje 
v rámci systému integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým 
způsobem handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky 
nebo spíše častěji určitou jejich kombinací. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 nebyla ze strany Řídicího orgánu vyhlášena žádná nová výzva 
OPD zaměřená na železniční infrastrukturu, nebylo možné v rámci zachování rovného přístupu k 
hodnocení projektů u schvalovacího procesu v již dříve vyhlášených výzvách předmětnou metodiku 
jakkoli přímo aplikovat. Nicméně téma rovnosti žen a mužů je řešeno standardně v rámci věcného 
hodnocení všech projektů OPD. Tato oblast je pokryta v rámci posuzování horizontálních priorit na 
úrovni činností odborných nezávislých hodnotících komisí pro jednotlivé specifické cíle OPD. 

Vzhledem ke skutečnosti, že železniční infrastruktura je obecně hrazena z veřejných zdrojů, 
považujeme za žádoucí, aby byl požadavek na aplikaci dané metodiky uplatňován jednotně a zcela 
obecně pro všechny projekty železniční infrastruktury. Je nutné vnímat skutečnost, že projekty 
podpořené z OPD představují pouze určitou podmnožinu projektů realizovaných v železničním sektoru 
a o konkrétním zdroji spolufinancování daného projektu je mnohdy rozhodnuto až po zahájení jeho 
realizace. Logicky tedy může docházet k tomu, že snaha o aplikaci dané metodiky v pozdější fázi 
životního cyklu projektu nemůže přinášet jakékoli efekty. Bylo by tedy namístě, aby aplikace dané 
metodiky byla zajištěna v odpovídající fázi přípravy projektu, tj. např. ještě před schválením záměru 
projektu Centrální komisí MD. Takováto aplikace metodiky však není v kompetenci O430. Pokud by 
toto zajištění nebylo, tak bude fakticky docházet k nerovnému přístupu k projektům v závislosti na 
zdroji jejich financování.  

 

SOUHRN ČINNOSTÍ AGENDY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ K INDIKÁTORU „ANALÝZA DALŠÍCH 
MOŽNOSTÍ NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH PRIORIT V RÁMCI OPD 2014-2020 V OBDOBÍ 15. 1. 
2018 – 30. 6. 2021“ 
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Co se týče indikátoru KA1 „Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 
2014-2020”, ve dnech 8. a 9. října 2018 bylo Odborem personálním realizováno školení 
zaměstnanců/kyň Odboru fondů a vybraných zaměstnanců zapojených do OPD k problematice rovných 
příležitostí žen a mužů a k uplatňování horizontálních principů při provádění ESI fondů. Dva bloky 
školení zajistili experti z neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Lada Wichterlová a Josef Vošmik. 
1. blok školení se zaměřil na úvod do genderové problematiky ve státní správě, včetně interaktivních 
aktivit pro přítomné, 2. blok školení na horizontální prioritu rovných příležitostí žen a mužů a její 
aplikaci v ESI fondech. 3. blok zahrnoval prezentace rezortní koordinátorky pro rovnost žen a mužů 
PaedDr. Olgy Marcalíkové ke standardu rezortních koordinátorů a Metodiky hodnocení dopadů na 
rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě, kontaktního bodu ŘO pro horizontální principy 
při provádění ESI fondů Mgr. Kateřiny Csillagové k uplatňování horizontálních principů v OP D a 
garantek projektu Ing. Lenky Čermákové k legislativnímu rámci EU a ČR (klíčové dokumenty a 
mezinárodní úmluvy) a Mgr. Ilony Vlachové ke struktuře zaměstnanců a zaměstnankyň a souvisejícím 
statistikám MD.  
 
Ve spolupráci s Odborem fondů EU projednaly garantky projektu OPZ, res. agendy rovných příležitostí, 
další možnosti zadání externí evaluace „Hodnocení příspěvku OPD 2014 - 2020 k plnění horizontálních 
témat včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů", do kterého se v rámci první výzvy 
bohužel přihlásil pouze jeden zadavatel, který nesplnil podmínky. Odborem personálním res. 
garantkami agendy rovných příležitostí byl iniciován projekt ve spolupráci s Centrem dopravního 
výzkumu, v.v.i., Ve spolupráci s CDV, v.v.i., připravily garantky KA1 a KA2 v rámci indikátoru „Analýza 
dalších možností naplňování horizontálních principů v rámci OP D 2014-2020“ návrh Metodiky 
hodnocení dopadů projektů železniční infrastruktury OP D na rovné příležitosti a nediskriminaci, 
který byl během tvorby připomínkován a konzultován s Odborem fondů EU a dále návrh postupu 
hodnocení dopadů OPD projektů na rovné příležitosti a nediskriminaci. V souvislosti s přípravou 
nového programového období byla garantkou KA1 předjednána schůzka s Odborem fondů EU, Úřadem 
vlády ČR a Otevřenou společností, o.p.s., k dalšímu naplňování horizontálních principů rovných 
příležitostí a nediskriminace v rámci OP D. Zajištění uplatňování horizontálních principů v rámci OP D 
bylo i jedním z klíčových doporučení Genderového auditu MD, který proběhl v MD v roce 2018.  
 
V roce 2019 se ve dnech 4. a 5. listopadu konalo školení zaměstnanců/kyň Odboru fondů a vybraných 
zaměstnanců zapojených do OP D, kde byly prezentovány výsledky projektu „Ženy v dopravě“. Dva 
bloky školení zajistili experti z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (dále „CDV“) Josef Kocourek a Eva 
Adamovská.  
 
1. blok školení: Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního pilíře 
udržitelného rozvoje v projektech OP Doprava (školitel: Eva Adamovská, CDV)  
- práce s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR  
- genderová analýza vybraných národních strategických dokumentů týkajících se dopravy: Dopravní 
politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Metodika pro přípravu plánů udržitelné 
mobility měst ČR  
 
2. blok školení: Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního 
pilíře udržitelného rozvoje v projektech OP Doprava (školitel: Josef Kocourek, CDV)  
- vyhodnocení projektů OPD v SC 1.1 a 1.4 k zavádění bezbariérového přístupu  
- přehled skutečných i předpokládaných výstupů dokončených / schválených projektů.  
- příklady dobré praxe dalších opatření přispívajících k výše uvedeným principům (napříč všemi SC)  
 
V únoru 2020 proběhla s Odborem fondů ohledně přípravy OPD na další programové období schůzka 
s rezortní koordinátorkou rovných příležitostí žen a mužů v rezortu dopravy a zástupců Odboru 
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Strategie. KA1 předtím doporučila Odboru fondů prostřednictvím emailu zapracovat do materiálů 
některé dílčí podklady k zohlednění hlediska rovných příležitostí. V dubnu 2020 byl výstup “Ženy v 
dopravě” vyvěšen na webové stránky MD (Navrh-metodiky-hodnoceni-dopadu-projektu-OPD.pdf.aspx 
(mdcr.cz), Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo (mdcr.cz) a na webové stránky Operačního programu 
Doprava: Opd.cz - Dokumenty.  
 
V roce 2020 pandemie zpozdila projednání implementace Metodiky hodnocení dopadů projektů 
železniční infrastruktury OP D na rovné příležitosti a nediskriminaci do praxe. Oficiální stanovisko 
Odboru fondů bylo agendě rovných příležitostí předloženo při vyhodnocení vládní strategie v únoru 
2021 ve znění níže: Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. 
Nejvyšší podíl podpory (44%) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro 
vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je 
obecně v souladu s principem nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který 
umožňuje v rámci systému integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám 
určitým způsobem handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či 
demograficky nebo spíše častěji určitou jejich kombinací. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 nebyla ze strany Řídicího orgánu vyhlášena žádná nová výzva 
OPD zaměřená na železniční infrastrukturu, nebylo možné v rámci zachování rovného přístupu k 
hodnocení projektů u schvalovacího procesu v již dříve vyhlášených výzvách předmětnou metodiku 
jakkoli přímo aplikovat. Nicméně téma rovnosti žen a mužů je řešeno standardně v rámci věcného 
hodnocení všech projektů OPD. Tato oblast je pokryta v rámci posuzování horizontálních priorit na 
úrovni činností odborných nezávislých hodnotících komisí pro jednotlivé specifické cíle OPD.  

Vzhledem ke skutečnosti, že železniční infrastruktura je obecně hrazena z veřejných zdrojů, 
považujeme za žádoucí, aby byl požadavek na aplikaci dané metodiky uplatňován jednotně a zcela 
obecně pro všechny projekty železniční infrastruktury. Je nutné vnímat skutečnost, že projekty 
podpořené z OPD představují pouze určitou podmnožinu projektů realizovaných v železničním sektoru 
a o konkrétním zdroji spolufinancování daného projektu je mnohdy rozhodnuto až po zahájení jeho 
realizace. Logicky tedy může docházet k tomu, že snaha o aplikaci dané metodiky v pozdější fázi 
životního cyklu projektu nemůže přinášet jakékoli efekty. Bylo by tedy namístě, aby aplikace dané 
metodiky byla zajištěna v odpovídající fázi přípravy projektu, tj. např. ještě před schválením záměru 
projektu Centrální komisí MD. Takováto aplikace metodiky však není v kompetenci O430. Pokud by 
toto zajištěno nebylo, tak bude fakticky docházet k nerovnému přístupu k projektům v závislosti na 
zdroji jejich financování.  

V březnu 2021 byl garantkou KA1 a rezortní koordinátorkou zpracován návrh doplnění hlediska 
rovných příležitostí do klíčového dokumentu OPD3 "OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2021 – 2027” a 
zaslán Odboru fondů EU. 

Dne 26. března 2021 proběhla na 5. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů 
v rezortu MD diskuze ohledně implementace hlediska rovných příležitostí do klíčového dokumentu OP 
Doprava “OPD3“ resp. OPD 2021 – 2027. Operační programy by měly přispívat k rovnosti žen a mužů 
jako horizontálního principu. Řídicí orgán by měl aktivně hledat cesty, jakým způsobem jednotlivé 
intervence přispívají k rovnosti. 

V květnu 2021 byla většina připomínek z návrhu doplnění hlediska rovných příležitostí Odborem fondů 
EU do klíčového dokumentu OP Doprava “OPD3 2021 – 2027” doplněna. V červnu 2021 proběhlo II. 
kolo vnitřního připomínkového řízení k dokumentu, kdy byly připomínky vznesené agendou rovných 
příležitostí akceptovány.  

 

OPD 2 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2021 - 2027 
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Zdroj: Dotace: Sociální sítě, Evropské fondy v České republice po roce 2020.  

 
Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní 
koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká 
republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou 
republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a 
udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy 
EU. 
 
Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro 
Technickou pomoc: 
 
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě 
Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě 
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva 
Priorita 4 – Technická pomoc 
 
Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava tvoří jeden ze základních pilířů evropské 
politiky soudržnosti a na jeho naplnění je určena nemalá část evropských prostředků. Jaké projekty 
bude podporovat Operační program Doprava? Bude peněz na výstavbu dopravní infrastruktury 
dostatek? Na tato a další témata je zaměřen podcast s ředitelem Odboru fondů EU Markem 
Pastuchou z Ministerstva dopravy –  dostupné z: https://youtu.be/OxzPgZ_HqKE 
 
PŘÍPRAVA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA 2021 – 
2027 

Pro adekvátní zapojení relevantních partnerů byla v prvním čtvrtletí roku 2019 ustanovena Platforma 
pro přípravu OP Doprava 2021 – 2027 (dále jen „platforma“) jejíž součástí je Svaz měst a obcí České 
republiky, Asociace krajů České republiky, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 
Asociace nestátních organizací, Sdružení pro dopravní telematiku, Dopravní federace, Spolek Čistá 
mobilita, Svaz dopravy, věcně příslušné odbory Ministerstva dopravy, Státní fond dopravní 
infrastruktury, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, vysoké školy technického zaměření, Hl. město Praha, 
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Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty 
a Centrum dopravního výzkumu.  

Úřadem vlády byla analyzována intervenční logika Operačního programu doprava 2021 – 2027 
z hlediska souladu s Listinou základních práv EU a doporučený text byl začleněn do návrhu 
programového dokumentu Operačního programu doprava 2021 – 2027.  

Návrh programového dokumentu Operačního programu doprava 2021 – 2027 byl v období 4. čtvrtletí 
2019 ve verzi 0.0 konzultován a připomínkován ze strany platformy. 

Dále byl návrh programového dokumentu Operačního programu doprava 2021 – 2027 v prosinci 
ve verzi 1.0 zaslán do vnitřního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek byl v měsíci lednu 
schválen poradou ministra dopravy.  Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2019 č. 94 „k 
Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – podkladu pro Dohodu o partnerství 
pro období 2021–2027, k přípravě Dohody o partnerství a operačních programů ČR pro fondy EU v 
oblasti politiky soudržnosti na období 2021–2027“ bude do 31.01.2020 odeslán schválený návrh 
programového dokumentu Operačního programu doprava 2021 – 2027 ministryni pro místní rozvoj, 
která předloží souhrnně v březnu 2020 operační programy vládě ČR pro informaci. 

 

V březnu 2021 byl garantkou KA1 zpracován návrh doplnění hlediska rovných příležitostí do klíčového 
dokumentu OP Doprava “OPD3 2021 – 2027” a zaslán Odboru fondů EU. V květnu 2021 byla po 
několika jednáních většina připomínek z návrhu doplnění hlediska rovných příležitostí Odborem fondů 
EU do dokumentu doplněna. V červnu 2021 proběhlo II. kolo vnitřního připomínkového řízení k 
dokumentu, kdy byly připomínky vznesené agendou rovných příležitostí akceptovány. 

Dne 26. března 2021 proběhla na 5. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů 
v rezortu MD diskuze ohledně implementace hlediska rovných příležitostí do klíčového dokumentu OP 
Doprava “OPD3 2021 – 2027”. Operační programy by měly přispívat k rovnosti žen a mužů jako 
horizontálního principu. Řídící orgán by měl aktivně hledat cesty, jakým způsobem jednotlivé 
intervence přispívají k rovnosti. 

Do klíčového strategického dokumentu OPD 2021 – 2027 byla zapracována také opatření Strategie 
rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, tj.: 

 Definovat rovnost žen a mužů jako průřezový princip OP Doprava a zajistit jeho účinné 
naplňování; 

 podporovat implementace genderového plánování měst a obcí s ohledem na specifické 
potřeby jednotlivých skupin obyvatel;  

 V rámci projektů podpořených na základě výzev z OP Doprava budou podporována 
opatření zaměřená na zvýšení pocitu bezpečí a odstranění genderově podmíněného násilí 
ve veřejné dopravě a související infrastruktuře (stanicích, zastávkách, přístupových 
cestách, výpravních budovách apod.), která budou rovněž zahrnuta do informací pro 
veřejnost o přínosech projektů. 
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DOKUMENT OPD 2021 – 2027: ZAPRACOVANÉ PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ  SE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
V DOPRAVĚ, RESP. ČINNOSTÍ NA OCHRANU ROVNOSTI, INKLUZE A NEDISKRIMINACE 

1 Strategie programu: hlavní problémy související s rozvojem a politické reakce7  

Str. 10 

Dopravní infrastruktura by však měla mít ideálně takové parametry a technologické vybavení, které 
bude poskytovat co nejkvalitnější služby s co nejmenšími dopady na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva. Současně musí zajistit maximální míru bezpečnosti dopravy a  všech jejich účastníků 
včetně osob s omezenou schopností pohybu, orientace a zranitelných skupin – starší osoby se sníženou 
pohyblivostí, těhotné ženy, děti, rodiče s kočárky, pečující osoby s dětmi nebo jinými závislými 
osobami, či osoby s přechodným snížením pohyblivosti po úrazu. Proto je potřebné kromě dopravní 
infrastruktury samotné řešit další oblasti – systém dopravní obslužnosti v osobní dopravě s možnostmi 
přesahů hranic ČR i krajských hranic, uplatnění principu komodality v nákladní dopravě, dopravní 
problémy v hustě osídlených oblastech s důrazem na městské aglomerace, efektivní systém 
bezpečnosti a plynulosti dopravy zavádění moderních technologií a alternativních energií pro dopravu. 
Je proto nezbytné soustředit více pozornosti na možnosti, které představují nové technologie a 
umožnit tak sektoru dopravy co nejhladší reálnou aplikaci výsledků  výzkumu a vývoje, což například 
předpokládá nutnost více propojovat výstavbu dopravní infrastruktury s prvky inteligentních 
dopravních systémů (ITS) i kooperativních systémů ITS (C-ITS), a to i s ohledem na postupné nasazování 
vozidel s vyššími stupni automatizace, včetně systémů k informování a usměrnění účastníků silničního 
provozu,  a dále též zajišťovat sběr, uchovávání a vyhodnocování dopravních dat, a rozvoj datové 
základny prostorových informací.  

 

Str. 11 

V případě překryvů mezi OPD3 a CEF bude řídicí orgán (který plní zároveň roli národního koordinátora 
CEF) předkládání projektů do OPD3 nebo CEF koordinovat ve spolupráci s příjemci s cílem optimálně 
využít dostupné zdroje financování. Ve Zprávě o ČR jsou z pohledu EK nastíněny potřeby za účelem 
vytvoření udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální transevropské dopravní sítě odolné vůči 
změně klimatu, a dostupné pro všechny skupiny obyvatelstva včetně osob se specifickými 
potřebami, k jejichž naplnění by měly vést zejména tyto úkoly: 

- vybudovat a modernizovat hlavní železniční tratě transevropské dopravní sítě, zejména 
nedokončené/plánované úseky na čtyřech hlavních tranzitních koridorech, včetně 
interoperability, evropského systému řízení železničního provozu a modernizace standardů 
technické specifikace pro interoperabilitu včetně zařízení zajišťující přepravu v rámci první a 
poslední míle (door to door);  

- ve spolupráci s ostatními zeměmi vybudovat chybějící části hlavní a globální silniční transevropské 
dopravní sítě a odstranit regionální rozdíly v přístupnosti transevropské dopravní sítě, zejména v 
jižní a severovýchodní části ČR; 

- dobudovat další prvky sítě TEN-T v souladu s nařízením (multimodální terminály, letiště, 
vnitrozemské vodní cesty).  

Str. 16 

                                                                 
7 U programů omezených na podporu specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. m) nařízení o ESF+ se 

popis programové strategie nemusí týkat výzev uvedených v čl. 22 odst. 3 písm. a) bodech i), ii) a vi) nařízení o 
společných ustanoveních. 
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Opatření v rámci OPD3 by proto měla sledovat taktéž přizpůsobení osobních nádraží aktuálním 
potřebám a jejich návaznostem na ostatní druhy dopravy. To znamená osobní nádraží zmodernizovat 
do  technického, provozního, přístupného i estetického stavu, který odpovídá nárokům moderní 
dopravy a poskytuje cestujícím včetně osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace 
potřebný komfort a služby a současně snižuje energetickou náročnost. 

Podpora efektivní infrastruktury pro příměstskou železniční dopravu je rovněž návaznou aktivitou 
na rozvoj dalších  prvků městské mobility, které budou podporovány na základě plánů udržitelné 
městské mobility  

Udržitelná mobilita je jednou ze základních podmínek pro udržitelný rozvoj měst, (v souladu 
s Koncepcí městské a aktivní mobility) v němž je nezbytné sladit zabezpečování každodenních 
přepravních potřeb velkých počtů obyvatel s požadavky na kvalitu životního prostředí, veřejného 
prostoru a celkovou kvalitu života v městech a aglomeracích.   

Pro rozvoj městské drážní dopravy (tramvaje, metro, trolejbusy), která je díky své kapacitě základem 
systému veřejné dopravy ve velkých městech, je vedle zkvalitňování vozového parku základní 
podmínkou řešení náročných potřeb co do rozsahu a kvality potřebné infrastruktury tratí včetně 
vybavenosti zastávek a stanic a také efektivity využití přepravních kapacit.  

Podpora městské drážní dopravy v ČR, která zahrnuje 7 tramvajových provozů a 14 provozovaných 
trolejbusových systémů a systém pražského metra, musí adekvátně reflektovat úkoly, které tato 
doprava musí aktuálně plnit:  

- snižování škodlivých emisí a emisí skleníkových plynů z dopravy; 
- zabezpečení rychlé, dostupné a komfortní dopravy včetně osob se specifickými potřebami v rámci 

celého města v návaznosti na omezování automobilového provozu či zřizování nízkoemisních zón 
v centrech měst; 

- podchycení dopravních proudů z rozvíjející se nové obytné a obchodní zástavby na krajích a v okolí 
měst. 

 

Str. 19 

Co se týká implementace OPD3, chce řídicí orgán v maximální míře navázat na pozitivní zkušenosti 
z OPD2. Ve všech specifických cílech se tedy předpokládá využití zprostředkujícího subjektu (Státní 
fond dopravní infrastruktury). 

 

Program naplňuje horizontální základní podmínku „Účinná aplikace a implementace Listiny základních 
práv EU.“ Všechny navržené priority a specifické cíle programu respektují práva, dodržují zásady a 
podporují jejich uplatňování v souladu s čl. 51 Listiny. Tento soulad byl ověřen kontrolou textu celého 
programu odborníky na otázky lidských práv. Navržené priority naopak přispívají k lepší ochraně a 
naplňování základních práv. Konkrétně projekty zaměřené na modernizaci železniční infrastruktury 
přispívají k lepšímu začleňování znevýhodněných osob do společnosti vytvářením podmínek pro lepší 
dostupnost veřejné hromadné dopravy. Celý systém řízení programu pak umožňuje řídícím orgánům 
sledovat soulad s Listinou na úrovni konkrétních výzev a projektů a kontrolovat, zda nedochází k 
porušování Listiny. Případné problémy jsou pak hlášeny monitorovacímu výboru. Realizátoři projektů 
a další dotčené osoby pak mohou plně chránit svá práva před soudy a správními orgány v souladu s čl. 
47 Listiny a českými procesními předpisy. 

 

Str. 20 
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Pro cíl Investice pro zaměstnanost a růst: 

Tabulka 1 

Cíl politiky 
nebo 
specifický cíl 
FST 

Specifický cíl 
nebo 
priorita*  

Odůvodnění (shrnutí) 

CÍL POLITIKY 2: 
ZELENĚJŠÍ, 
NÍZKOUHLÍKOVÁ 
EVROPA DÍKY 
PODPOŘE 
PŘECHODU NA 
ČISTOU A 
SPRAVEDLIVOU 
ENERGII, 
ZELENÝCH A 
MODRÝCH 
INVESTIC, 
OBĚHOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ, 
PŘIZPŮSOBENÍ 
SE ZMĚNÁM 
KLIMATU A 
PREVENCE 
ŘÍZENÍ RIZIK 

(b) viii -
Podpora 
udržitelné 
multimodální 
městské 
mobility 
v rámci 
přechodu na 
uhlíkově 
neutrální 
hospodářství 

[2 000 na specifický cíl nebo prioritu ESF+ nebo specifický cíl FST] 

Specifický cíl bude zahrnovat intervence v oblasti udržitelné 
městské mobility s důrazem na infrastrukturu městské drážní 
dopravy (železnice, tramvajové a trolejbusové tratě) a 
infrastrukturu pro využívání alternativních paliv. 

Hlavními důvody jsou: 

 nedostatečná kapacita na městských a příměstských 
železničních tratích;  

 nevyhovující stav infrastruktury městské drážní dopravy 
ve většině českých měst, který je překážkou pro plnění 
úkolů městské drážní dopravy; 

 nízká kvalita ovzduší ve městech; 
 dopravní kongesce a nevyřešená doprava v klidu; 
 nedostatečná bezpečnost dopravy (zejména chodců a 

cyklistů, včetně obyvatel se sníženou schopností pohybu, 
orientace a komunikace, seniorů, dětí, těhotných žen, 
pečujících osob); 

 negativní dopady na ŽP; 
 nedostatečná dostupnost infrastruktury pro dobíjení a 

čerpání alternativních paliv; 
 nedostatečná kooperace individuální a hromadné 

dopravy, především u integrované městské mobility v 
rámci tzv. první a poslední míle cesty. 

Odůvodnění je podrobně specifikováno v Dopravní politice ČR 
(konkrétně v kapitole 2.3), a současně v návazné Koncepci městské 
a aktivní mobility, která konkrétní důvody specifikuje takto: „ 
Problémy ve městech spojené s dopravou vznikají z důvodu velké 
koncentrace lidí a ekonomických aktivit, což následně vyvolává 
vysokou poptávku po mobilitě. Proto je nutné tuto poptávku 
ovlivňovat ve smyslu předcházení potřebám po mobilitě, tak aby 
došlo ke snižování nadbytečných přepravních a dopravních výkonů. 
Dopravní systém musí uspokojit přepravní potřeby, aby nebyl 
brzdou hospodářského rozvoje a současně měl co nejmenší dopady 
do složek životního prostředí, na veřejné zdraví a na globální změnu 
klimatu. Cílem plánů udržitelné městské mobility je dosáhnout co 
nejnižšího podílu individuální automobilové dopravy, a to 
především z důvodu prostorové náročnosti respektive omezené 
kapacity veřejného prostoru. Nárůst individuální automobilové 
dopravy má negativní vliv nejen na příměstské obce, ale i samotné 
město, kam dojíždí velká část lidí za prací a službami. Silné 
přepravní proudy lze efektivně nahradit jednotlivými dopravními 
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módy, které uspokojí potřebu po mobilitě alternativními způsoby 
dopravy, a to především veřejnou hromadnou dopravou, dále pak 
pěší a cyklistickou dopravou.“ 

 

Str. 22 

 

(c) ii -  Rozvoj a 
posilování 
udržitelné, 
inteligentní a 
intermodální 
celostátní, 
regionální a 
místní mobility 
odolné vůči 
změnám 
klimatu, včetně 
lepšího přístupu 
k síti TEN-T a 
přeshraniční 
mobilitty 

[2 000 na specifický cíl nebo prioritu] 

Důvodem výběru tohoto specifického cíle jsou: 
• nedostatečné parametry silnic a železnic mimo TEN-T z hlediska 

kapacity a / nebo rychlosti; 
• nedostatečná bezpečnost dopravy; 
• nevhodné parametry infrastruktury (přejezdy, vedení silnic skrz 

zastavěné území, úrovňové křižovatky, silnice se směrově neoddělenými 
jízdními pásy), změny v blízkém okolí dopravní infrastruktury, které 
dopravní infrastrukturu mohou ohrozit; 

• nedostatečné podmínky a příležitosti k dostupnosti v dopravě pro 
zranitelné skupiny obyvatel a nedostatečná opatření zaměřená na 
zvýšení pocitu bezpečí cestujících a odstranění genderově podmíněného 
násilí ve veřejné dopravě a související infrastruktuře (stanicích, 
zastávkách, přístupových cestách, výpravních budovách apod.);  

• negativní dopady na životní prostředí; 
• vysoká energetická náročnost, zejména ve spotřebě fosilních paliv; 
• emise (hluk, znečišťující zdraví škodlivé látky, skleníkové plyny). 

Obecné zdůvodnění:  

• nedokončené napojení všech regionů na kvalitní silniční a dálniční síť; 
• nedostatečná kapacita silniční infrastruktury – vytváření kongescí 

z důvodu neustálého nárůstu silniční dopravy na síti mimo TEN-T;  
• špatný technický stav komunikací v důsledku intenzity jejich využívání 

neodpovídající jejich stávajícícm parametrům;  
• nevyhovující stav železniční infrastruktury včetně osobních nádraží. 

 
V souvislém textu: 
Hlavním nedostatkem se jeví nedokončené napojení všech regionů na kvalitní 
silniční a dálniční síť. 
Dalším problémem je kvalita sítě silnic mimo TEN-T. Většina úseků silniční 
infrastruktury vyžaduje investice do rekonstrukcí nebo do modernizací (tento 
poměr se liší dle úrovně sítí, přičemž obecně platí, že převaha rekonstrukcí nad 
modernizací roste úměrně s poklesem hierarchické úrovně sítě). Z pohledu 
zlepšení plynulosti dopravy a zmírnění negativních vlivů silniční dopravy na 
životní prostředí a veřejné zdraví je zcela zásadní výstavba obchvatů sídel a 
rozšíření jednotlivých kategorií komunikací na příslušné vyhovující normové 
parametry. 
V oblasti inteligentních dopravních systémů se jeví potřeba umožnit v době 
technologické revoluce postupné nasazování digitálních technologií. 
Problematika ITS a C-ITS má široký záběr a rezonuje jak ve spektru nabízených 
služeb, tak i v možnostech využití těchto systémů. Obecně lze říci, že největší 
požadavky jsou na komunikacích s vysokými intenzitami a v koordinaci 
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propojení různých dopravních systémů (vč. služeb a pro cestující veřejné 
hromadné dopravy) a v oblasti samořiditelných vozidel.   
Úplně nový způsob organizace a fungování dopravního provozu představuje 
automatizované řízení. Jedná se o nesmírně komplexní a složitý sytém, který 
v sobě obsahuje mnohem více rovin než jen dopravní, a sice rovinu výzkumu, 
vývoje a inovací, rovinu digitalizace, rozvoje podnikání, právně legislativní, 
vzdělávací, dopadů na trh práce aj. V každém případě se jedná o nastolený 
trend silně dynamicky se vyvíjející. 

Železnice mimo TEN-T mají velmi často potenciál tvořit významnou část 
dopravního systému a to zejména v případech, kdy přímo navazují na hlavní tratě 
TEN-T. Železnice představuje spolehlivou, vysoce výkonnou, kapacitní a 
ekologicky šetrnou formu dopravy, ale jejímu většímu využití brání nevyhovující 
stav infrastruktury, který často tvoří hlavní příčinu snížené 
konkurenceschopnosti, což má citelný dopad zejména na nákladní dopravu. 
Nevyhovující stav se týká i osobních nádraží, která jsou ovšem pro osobní 
železniční dopravu klíčová a to zejména ve významných železničních uzlech a 
velkých městech. 

Další rozvoj preference osobní železniční dopravy je závislý na postupném 
zlepšování přístupnosti dopravy, dopravní infrastruktuře i plánování veřejného 
prostoru (včetně terminálů veřejné dopravy, zastávek či podchodů), tedy 
podpoře inkluzivní dopravy, která zohledňuje zvláštní potřeby různých skupin 
obyvatel (včetně seniorů, dětí, žen, pečujících osob nebo osob s omezenou 
schopností pohybu, orientace a komunikace). Integrace a dostupnost veřejné i 
železniční dopravy jsou důležitými ukazateli aplikace rovných příležitostí v 
dopravě a udržitelného rozvoje. 

 

2 Priority 

Str. 27 

Železnice 

Předmětem podpory budou aktivity směřující ke zvýšení traťové rychlosti a kapacity tratí, zvýšení 
bezpečnosti a efektivity provozu.  Rovněž budou podpořeny projekty zaměřené na revitalizaci prostor 
železničních stanic, zvýšení jejich vybavenosti a obslužných kapacit (vč. bezpečnostních) a zlepšení 
přístupu cestujících na nástupiště, včetně zpřístupnění pro skupiny obyvatel se sníženou schopností 
pohybu, orientace a komunikace a zranitelné skupiny.  

 

Str. 28 – 29 

Činnosti na ochranu rovnosti, inkluze a nediskriminace – čl. 22 odst. 3 písm. d) bod iv) nařízení o 
společných ustanoveních 

 

Textové pole [2 000] 

Železniční projekty budou podporovat modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní i 
globální síti TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho 
bezpečnosti Významná část projektů bude zaměřena na revitalizaci prostor železničních stanic a 
zastávek, zvýšení jejich vybavenosti a obslužných kapacit a zlepšení přístupu cestujících na nástupiště, 
včetně zpřístupnění pro všechny cestující, včetně obyvatel se sníženou schopností pohybu, orientace 
a komunikace, seniorů, dětí, těhotných žen, osob s přechodným snížením pohyblivosti po úrazu, rodiče 
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s kočárky, pečující osoby s dětmi nebo jinými závislými osobami. Je třeba se zaměřit na systematické 
odstraňování bariér u staveb dopravní infrastruktury (např. železničních nástupišť, podchodů, schodišť, 
vstupů do budov či hygienických zařízení) včetně dohledu na dodržování a správnou aplikaci předpisů 
při realizaci novostaveb nebo při rekonstrukcích stávajících staveb. Je třeba zajišťovat také osobní 
bezpečnost cestujících v dopravních prostředcích a ve veřejném prostoru. Z výzkumů vyplývá, že 
nejvíce strachu zažívají ve veřejné dopravě ženy, děti, senioři a osoby s omezenou schopností pohybu, 
orientace a komunikace, a to zejména v nočních hodinách. Jedná se o bezpečí cestujících ve vlacích či 
jiné veřejné dopravě, ale i ve veřejném prostoru (instalace kvalitního a šetrného osvětlení na 
železničních stanicích, autobusových zastávkách, v podchodech apod.). 

V rámci projektů podpořených na základě výzev z OP Doprava budou podporována opatření zaměřená 
na zvýšení pocitu bezpečí a odstranění genderově podmíněného násilí ve veřejné dopravě a související 
infrastruktuře (stanicích, zastávkách, přístupových cestách, výpravních budovách apod.), která budou 
rovněž zahrnuta do informací pro veřejnost o přínosech projektů. 

Silniční projekty budou zaměřeny zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T 
a dále také na zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů, což přinese zvýšení dopravní dostupnosti 
regionů a mobility obyvatel. Výstavba zohlední opatření zaměřená na zmírnění negativních dopadů 
na životní prostředí a veřejné zdraví a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
v souvislosti s podporou a rozvojem ITS a digitalizací silniční infrastruktury. 

Podpora projektů z tohoto specifického cíle povede k postupnému zvyšování standardu dopravní 
infrastruktury a svobodnému, samostatnému a bezpečnému pohybu všech skupin obyvatel. 
Automatizované řízení dopravních prostředků bude reálně přispívat ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na silniční i železniční síti. Zranitelní účastníci silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté nebo osoby 
se sníženou schopností pohybu, orientace nebo komunikace včetně seniorů, dětí, žen a rodičů 
s kočárky, osoby pečující o děti do 3 let věku nebo osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a osob 
se zdravotním znevýhodněním budou více chráněni. Zavádění technologií a řešení ITS a C-ITS má velký 
potenciál pro podporu bezpečného pohybu zranitelných účastníků silničního provozu. 

Podpora železniční infrastruktury je obecně v souladu s principem nediskriminace, neboť právě 
železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje v rámci systému integrované veřejné dopravy 
denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým způsobem handicapovaným 
či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky nebo spíše častěji určitou 
jejich kombinací.  

Roste důležitost využívání různých způsobů dopravy a jejího propojování (tzv. multimodalita a 
intermodalita), jako např. zvyšování provázanosti železniční, autobusové a městské dopravy, budování 
multimodálních dopravních uzlů pro cestující s dobrou návazností spojů nebo propojování individuální 
a hromadné dopravy. Princip multimodality lze hodnotit jako přínosný pro ženy, protože právě ženy 
častěji využívají veřejnou dopravu a během dne absolvují mnohočetné, kratší cesty, při nichž mnohdy 
kombinují různé druhy dopravy. Stejně tak pro děti a seniory častěji využívající veřejnou dopravu. 
Rovněž je důležité motivovat muže k většímu využívání alternativních způsobů dopravy místo dopravy 
individuální, z hlediska plnění cílů v oblasti energetických úspor a snižování emisí skleníkových plynů a 
znečišťujících látek. 
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Tabulka 5: Dimenze 7 – ESF+*, EFRR, Fond soudržnosti a dimenze genderové rovnosti v rámci FST 

Číslo priority Fond Kategorie regionu Specifický cíl Kód Částka (v EUR) 

      



64 

 

 

* 40 % pro ESF+ v zásadě přispívá ke sledování genderové rovnosti. Pokud se členský stát 
rozhodne použít článek 6 nařízení o ESF+, jakož i konkrétní opatření programu v oblasti 
genderové rovnosti, použije se 100 %. 

 

Str. 37 

V oblasti ITS a prostorových dat se počítá s podporou:  

 rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických 
komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy 
(např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek);  

 kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální 
úrovni; 

 implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových 
dat, včetně řešení přenosu dat; 

 pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat 
o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům; 

ostatních výše nespecifikovaných prvků a aplikací ITS a C-ITS.    

 

Str. 38 – 39 

Činnosti na ochranu rovnosti, inkluze a nediskriminace – čl. 22 odst. 3 písm. d) bod iv) nařízení o 
společných ustanoveních 

Textové pole [2 000] 

Podpora aktivit ke zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a 
lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN-T. Podpora bude směřována do 
železniční sítě mimo TEN-T a to zejména do páteře efektivní a udržitelné regionální, příměstské i 
městské dopravy. Současně budou podporovány aktivity na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu 
a jiná alternativní paliva. Dále budou podporovány modernizace stanic, zastávek, s ohledem na 
vytváření podmínek pro fyzickou přístupnost k dopravě pro všechny skupiny obyvatelstva. 

Podpořením projektů dojde ke zvýšení mobility osob z obtížně dopravně dostupných oblastí. Zlepšení 
regionální dostupnosti projektem dotčeného území prostřednictvím výstavby páteřní komunikace 
nadregionálního významu představuje, jako jedno z doprovodných opatření k vlastní náplni projektu, 
opatření přispívající k podpoře rovných příležitostí, a to v těch oblastech, které jsou z pohledu 
obyvatelstva zlepšenou dostupností dotčeny (přístup na pracovní trh, podnikání, dojížďka za 
vzděláním, dostupnost zdravotní péče aj.).  

Nedostatečná dopravní obslužnost má při tom největší dopad na znevýhodněné skupiny obyvatel, 
zvláště ženy, děti a seniory, kteří většinou nevlastní automobil a jsou závislí na veřejné dopravě. Špatná 
dostupnost veřejné dopravy a nedostatečná provázanost  dopravních linek tak v konečném důsledku 
přispívá k odlivu obyvatel z periferních oblastí do větších aglomerací a má významný negativní dopad 
na demografický vývoj v těchto oblastech. 

Rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy zvýší rovné příležitosti mužů a žen a zároveň podpoří 
skupiny obyvatel se sníženou schopností pohybu,orientace a komunikace. 

Podpora rozvoje systémů a služeb ITS, které využívají informačních a komunikačních technologií pro 
lepší a bezpečnější řízení dopravního provozu a pro efektivnější podporu procesu přepravy osob nebo 
věcí, včetně aplikací a signalizací na podporu samostatného a bezpečného pohybu pro osoby se 
sníženou schopností pohybu,orientace a komunikace. 
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Takto podpořené projekty přispějí k podpoře rovných příležitostí, neboť umožní získat potřebné 
informace všem bez výjimky a současně zvýšením plynulosti dopravy bude z pohledu obyvatelstva 
dosaženo zlepšení dostupnosti dotčených oblastí a dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy.  

 
Str. 41 

Ukazatele 

Priorita  Specifický cíl (cíl 
zaměstnanost a 
růst) nebo oblast 
podpory (ENRF) 

Fond Kategorie 
regionu 

Identifikátor 
[5] 

Ukazatel [255]  Jednotka 
měření 

1 (c) ii - Rozvoj a 
posilování 
udržitelné, 
inteligentní a 
intermodální 
celostátní, 
regionální a 
místní mobility 
odolné vůči 
změnám klimatu, 
včetně lepšího 
přístupu k síti 
TEN-T a 
přeshraniční 
mobility 

FS Nepoužije 
se 

RCO 53 Nové nebo 
modernizované 
železniční stanice a 
zastávky 

stanice a 
zastávky 

 

Str. 45 

Tabulka 5: Dimenze 7 – ESF+*, EFRR, Fond soudržnosti a dimenze genderové rovnosti v rámci FST 

Číslo priority Fond Kategorie regionu Specifický cíl Kód Částka (v EUR) 
      

* 40 % pro ESF+ v zásadě přispívá ke sledování genderové rovnosti. Pokud se členský stát 
rozhodne použít článek 6 nařízení o ESF+, jakož i konkrétní opatření programu v oblasti genderové 
rovnosti, použije se 100 %. 

 

Str. 49 

Činnosti na ochranu rovnosti, inkluze a nediskriminace – čl. 22 odst. 3 písm. d) bod iv) nařízení o 
společných ustanoveních 

Textové pole [2 000] 

Výstavbou kapacitních komunikací v nových trasách dojde k odvedení transitní dopravy z obydlených 
území. Odvedení dopravy, zvýšení plynulosti silničního provozu a zlepšení stavebně-technického stavu 
vozovky na dálnicích a silnicích I. třídy mimo síť TEN-T přispěje k minimalizaci negativních vlivů dopravy 
na životní prostředí a veřejné zdraví, tj. snížení hluku a exhalací od projíždějících vozidel v okolí stávající 
silniční komunikace. Jedná se o podporu projektů, které svým charakterem působí preventivně proti 
zhoršování emisních situací v centru měst a obcí v budoucnu.  
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Podpořené projekty budou po uvedení do provozu přístupny všem uživatelům bez ohledu na  pohlaví, 
rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo světový názor, zdravotní postižení, věk nebo 
sexuální orientaci. Podpora projektů z tohoto specifického cíle povede k postupnému zvyšování 
standardu dopravní infrastruktury a  svobodnému, samostatnému a bezpečnému pohybu všech skupin 
obyvatel. 

 

Str. 59 

Hlavní cílové skupiny – čl. 22 odst. 3 písm. d) bod iii) nařízení o společných ustanoveních: 

Textové pole [1 000] 

Hlavní cílovou skupinou budou uživatelé drážní dopravy ve městech a v příměstských oblastech, tedy 
cestující a provozovatelé příslušných dobíjecích a plnících stanic  

Činnosti na ochranu rovnosti, inkluze a nediskriminace – čl. 22 odst. 3 písm. d) bod iv) nařízení o 
společných ustanoveních 

Textové pole [2 000] 

Podpora projektů ke zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci a projektů 
zaměřených na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení dosud 
nenapojených částí měst s jejich centry. Podpora rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu a jiná 
alternativní paliva. 

Rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS zvýší rovné příležitosti a 
zároveň podpoří skupiny obyvatel se sníženou schopností pohybu, orientace a komunikace. Realizací 
projektů se zvýší mobilita zdravotně postižených osob z obtížně dopravně dostupných oblastí.  

Potřebu pohybovat se bez bariér nemají pouze lidé na vozíku. Odstranění bariér u staveb dopravní 
infrastruktury a doprovodné dopravní infrastruktury je v důsledku důležité pro všechny skupiny 
občanů např. osoby se sníženou schopností pohybu, orientace a komunikace, těhotné ženy, pečující 
osoby, rodiče s kočárkem, starší osoby se sníženou pohyblivostí nebo lidi s dočasným omezením 
pohyblivosti, a proto by se přístupnost prostředí měla stát zcela běžným standardem. 

Projekty na podporu udržitelné multimodální městské mobility povedou ke zvýšení dopadu na rovné 
příležitosti, neboť jejich realizací dojde k odstraňování nerovností, např. modernizací tramvajových či 
železničních tratí včetně úpravy tramvajových či železničních zastávek s elektronickým označníkem 
přispívá ke zlepšení komfortu a kvality cestování veřejné hromadné dopravy v rámci IDS.  

Podpora městské hromadné dopravy ve větších městech v elektrické trakci s cílem řešit nejen 
znečištění ovzduší v hustě osídlených oblastech (pomocí snížení využívání automobilů), ale rovněž řešit 
problém nedostatečného prostoru ve městech pro dopravu a umožnit „humanizaci“ uličního prostoru 
a zohlednění specifických potřeb zranitelných skupin obyvatelstva včetně seniorů, dětí, žen, pečujících 
osob nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. 

 

Str. 65 
Tabulka 5: Dimenze 7 – ESF+*, EFRR, Fond soudržnosti a dimenze genderové rovnosti v rámci FST 

Číslo 
priority 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Specifický cíl Kód 
Částka (v 
EUR) 
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* 40 % pro ESF+ v zásadě přispívá ke sledování genderové rovnosti. Pokud se členský stát 
rozhodne použít článek 6 nařízení o ESF+, jakož i konkrétní opatření programu v oblasti genderové 
rovnosti, použije se 100 %. 

 

Str. 70 
Tabulka 3: Dimenze 7 – ESF+*, EFRR, Fond soudržnosti a dimenze genderové rovnosti v rámci FST 

Číslo priority Fond Kategorie regionu Kód Částka (v EUR) 

     

* 40 % pro ESF+ v zásadě přispívá ke sledování genderové rovnosti. Pokud se členský stát 
rozhodne použít článek 6 nařízení o ESF+, jakož i konkrétní opatření programu v oblasti genderové 
rovnosti, použije se 100 %. 

 

Str. 106 

4 Základní podmínky pro všechny fondy a všechny specifické cíle 

 

Základní 
podmín
ky 

Splněn
í 
základ
ní 
podmí
nky 

Kritéria 

 

Plně
ní 
krit
érií 

  

Odkaz na příslušné dokumenty Odůvodnění 

(3) 
Účinné 
provádě
ní a 
uplatňo
vání 
Listiny 
základní
ch práv 
EU 

ANO Jsou 
zavedeny 
účinné 
mechanis
my 
k zajištění 
souladu s 
Listinou 
základních 
práv EU, 
které 
zahrnují: 

ANO   

1. 
Opatření 
k zajištění 
souladu 
programů 
podporova
ných 
z fondů a 
jejich 
implement
ace 
s relevantn

ANO https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016X
C0723(01)&from=SL 

Podmínka je 
plněna 
předběžnou 
kontrolou 
programů 
z hlediska 
souladu 
s Listinou 
základních 
práv EU, 
která je 
prováděna 



68 

 

 

ími 
ustanovení
mi Listiny. 

příslušnými 
řídícími 
orgány (ŘO) 
ve spolupráci 
s odborníky 
z Odboru pro 
lidská práva 
a ochranu 
menšin 
Úřadu vlády, 
hlavního 
vládního 
odborného a 
koordinačníh
o orgánu pro 
otázky 
základních 
práv. Ti se 
podílí na 
tvorbě 
programovýc
h 
dokumentů 
a poskytují 
poradenství 
a podporu 
při stanovení 
cílů 
programu, a 
řešení 
případných 
problémů. 
Jsou 
začleněni do 
monitorovací
ch výborů 
dle potřeby. 
Pracovníci 
ŘO 
připravující 
jednotlivé 
výzvy jsou 
školeni 
v relevantníc
h 
lidskoprávníc
h otázkách 
na obecné 
úrovni i ve 
vztahu 
k tématům 
fondů EU. Je 
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rovněž 
zřízena 
pracovní 
skupina z 
kontaktních 
bodů v rámci 
ŘO, která se 
pravidelně 
schází a 
předává si 
informace, 
diskutuje 
otázky 
implementac
e fondů a 
řeší 
problémy a 
sporné 
otázky.  

2. 
Opatření k 
oznamová
ní případů 
nesouladu 
operací 
podporova
ných z 
fondů 
s Listinou a 
stížností 
týkajících 
se Listiny 
předložený
ch 
v souladu 
s opatření
mi 
zavedený
mi na 
základě 
článku 
63(6) 
nařízení o 
společných 
ustanovení
ch 
monitorov
acímu 
výboru. 

ANO Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní 

Stížnosti 
žadatele, 
nebo třetí 
osoby 
týkající se 
procesu 
přidělení 
dotace, 
případně 
stížnosti na 
proces 
administrace 
projektu ze 
strany ŘO se 
řeší 
dostupnými 
prostředky 
ve správním 
řízení dle 
správního 
řádu (viz 
odkaz). Proti 
rozhodnutí 
lze následně 
podat žalobu 
ve správním 
soudnictví. 

Otázka 
stížností 
týkajících se 
nastavení 
výzev 
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k předkládán
í projektů, je 
z tohoto 
pohledu 
ošetřena 
existencí 
monitorovací
ch výborů a 
dalších 
platforem, 
kde jsou 
zastoupeni 
všichni 
relevantní 
partneři. Na 
monitorovací
ch výborech 
se mohou 
mj. řešit 
jakékoliv 
podněty 
třetích stran.  

Nastavení 
pravidel 
výběru 
projektů, 
jednání 
Monitorovac
ího výboru 
(MV) je 
ošetřeno 
metodickou 
dokumentací 
Národního 
orgánu pro 
koordinaci 
(NOK) a ŘO a 
samotným 
statutem a 
jednacím 
řádem MV 
jednotlivých 
programů. 

Odborníci z 
Odboru pro 
lidská práva 
a ochranu 
menšin 
Úřadu vlády 
řídícím 
orgánům 
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poskytují 
podporu a 
poradenství 
při 
nastavování 
vnitřních 
mechanismů 
naplňování 
programů a 
řešení 
případných 
problémů. 

(4) 
Provádě
ní a 
uplatňo
vání 
Úmluvy 
OSN o 
právech 
osob se 
zdravot
ním 
postižen
ím v 
souladu 
s 
rozhodn
utím 
Rady 
2010/48
/ES 

NE Je zaveden 
vnitrostátn
í rámec k 
zajištění 
provádění 
Úmluvy o 
právech 
osob se 
zdravotní
m 
postižením
, který 
zahrnuje: 

NE   

1. 
Měřitelné 
cíle, 
mechanis
my sběru 
údajů a 
monitorov
ání. 

NE  Národní plán podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015 – 2020 (NP 
OZP) 

Kritérium 
plněno do r. 
2020 
s předpoklad
em, že po 
roce 2020 
vznikne nový 
národní plán 
(NP OZP). 

Tak, jak tomu 
bylo dosud 
(od r. 1992), 
předpokládá
me přijetí 
dalšího 
Národního 
plánu 
podpory 
rovných 
příležitostí 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením 
(NPPRP) s 
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opatřeními 
platnými pro 
období od r. 
2021 dále. 
Stávající 
NPPRP 
pokrývá 
období 2015 
– 2020. 
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až 
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2019 
- 
přípr
ava 
NPP
RP 
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021  

 
Východiska  

 

1. Digitální transformace 

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice 

3. Vzdělávání a trh práce 

4. Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid 

5. Výzkum, vývoj a inovace 

6. Zdraví a odolnost obyvatel 

 

 

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice 

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava (MD) 

2.2 Snižování spotřeby energie (MPO) 
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2.3 Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie (MPO) 

2.4 Rozvoj čisté mobility (MPO) 

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší (MŽP) 

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu (MZe) 

2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda (MPO) 

2.8 Podpora investic v průmyslu a podnikání (MF) 

 

Národní plán obnovy 2021 – ÚVČR Lidská práva 

 

Facilita na podporu oživení a odolnosti 

 Recitál 12a preambule nařízení k Facilitě na podporu oživení a odolnosti 

 The equality between women and men, as well as rights and equal opportunities for all, and 
the mainstreaming of these objectives should be taken into account and promoted 
throughout the preparation and implementation of national plans submitted under this 
Regulation.  

 

 Červencové zasedání Evropské rady: ozdravných opatření a rozpočet na období 2021–2027: 

 Víceletý finanční rámec 

 Next Generation EU (750 mld. EUR) 

NGEU – 7 programů:  

 Facilita na podporu oživení a odolnosti (313 mld. EUR)  

 Horizont Evropa  

 InvestEU  

 Program rozvoje venkova  

 Fond pro spravedlivou transformaci  

 ReactEU   

 RescEU. 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: KOMPONENTA UDRŽITELNÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA 

Taktéž v Národním plánu obnovy byly zohledněny rovné příležitosti v dopravě.  

 

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava 

Vlastník komponenty: Ministerstvo dopravy 

1. Popis komponenty 

Souhrnný box Udržitelná a bezpečná doprava  

Oblast politiky/obor zájmu:  

- Zvýšení multimodality v osobní a nákladní dopravě v případě pravidelných a silných 
přepravních proudů 

- Zvýšení podílu elektrické trakce v železniční a městské hromadné dopravě 

- Princip udržitelné městské mobility (veřejná doprava a aktivní mobilita) 
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- Digitalizace dopravy 

Cíl:  

Cílem komponenty je přispět k digitalizaci dopravy, elektromobility v železniční dopravě, zvýšení 
podílu železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, zvýšení významu aktivní mobility ve městech, 
zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a snižování vlivu dopravního provozu na životní prostředí 
a veřejné zdraví.  

Problematika alternativních pohonů v silniční dopravě a v městské autobusové dopravě není 
zahrnuta, neboť je řešena v samostatné komponentě Národního plánu obnovy. 

Reformy a/nebo investice8:     

Reformy 

Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě 

Investice 

1. Investice Nové technologie a digitalizace na dopravní infrastruktuře 

Investice obsahuje následující oblasti podpory: výstavbu ERTMS na železniční síti a modernizace 
systému datového přenosu pro řízení železničního provozu. Jde o zajištění mezinárodní 
interoperability, zkvalitnění poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti provozu a optimalizaci 
kapacity železniční infrastruktury. 

2. Investice Elektrizace železnic 

Investice obsahuje elektrizaci tratí a zajištění trakčního výkonu na napájecích stanicích tak, aby bylo 
možné zajistit narůstající rozsah vlakové dopravy. Cílem je vytvářet podmínky pro energetické 
úspory dopravní soustavy. 

3. Investice Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury) 

Investice jsou zaměřeny na rozvojové projekty železniční infrastruktury mimo jiné i s ohledem na 
genderové rozdíly a na adekvátní dostupnost služeb pro znevýhodněné a zranitelné osoby. 
Podmínkou je financování projektů s vysokou mírou připravenosti, přičemž je nutné je rozdělit mezi 
financování z RRF, CF a CEF. RRF je zaměřen převážně na úseky, které zajišťují návaznost na projekty 
financované z CEF a CF. Jedná se také o úseky důležité pro příměstskou dopravu a projekty 
modernizace železničních uzlů a staničních budov v rámci multimodálních terminálů pro osobní 
dopravu (jak v síti TEN-T, tak vně sítě TEN-T). Dále bude podpořeno zateplování staničních budov. 

4. Investice Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky 
a bezbariérové trasy) 

Příspěvek ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na 
železničních přejezdech vysoká), rekonstrukce železničních mostů s cílem zvýšit bezpečnostní 
parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice 
je rovněž budování cyklostezek a bezbariérových tras pro pěší, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti 
zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility zejména ve městech. 

Odhadované náklady:  

Celkové alokované prostředky v NPO činí 24 mld. Kč 
Všechny projekty budou dokončeny nejpozději ve 4Q 2023. 

 

                                                                 
8 Včetně klasifikace COFOG (výdaje vládního sektoru podle funkce). 
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Uvažovaná komponenta nemůže na základě plánované alokace a časových termínů tyto cíle sama o 
sobě naplnit, může k nim pouze částečně přispět. Její zaměření je zejména investiční povahy. Česká 
dopravní politika uvádí tři kroky dosažení větší efektivity dopravního sektoru, který bude méně náročný 
na zdroje – a) úsporná opatření na straně vzniku potřeb po mobilitě, aniž by to podvazovalo 
hospodářský a společenský rozvoj, b) multimodální přístup k dopravě (důraz na využívání 
alternativních druhů dopravy k dopravě silniční v místech pravidelných a silných přepravních proudů) 
založený na využívání elektrické energie, což by mělo přinést významné energetické úspory a emise 
škodlivých látek a skleníkových plynů, c) zvýšení efektivity jednotlivých druhů dopravy na bázi zavádění 
moderních technologií (ke zvýšení kvality služeb, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění mezinárodní 
interoperability a optimalizace využití kapacity dopravní infrastruktury) a alternativních pohonů. 
Přístup k zajištění těchto kroků je založen na řešení šitých na míru jednotlivým typům regionů 
(meziregionální a mezinárodní doprava, doprava ve městech a aglomeracích, doprava ve venkovských 
oblastech). 

Česká republika nemá dosud dokončenou základní síť silniční a železniční sítě, přičemž na základě 
nařízení č. 1315/2013/EU je povinna do roku 2030 dobudovat tzv. hlavní síť TEN-T (transevropská 
dopravní síť) a do roku 2050 globální síť TEN-T, a to včetně jejího vybavení moderními technologiemi 
zajišťujícími optimalizaci kapacity infrastruktury, vyšší bezpečnost provozu, nižší dopady provozu na 
životní prostředí a veřejné zdraví, mezinárodní interoperabilitu provozu a umožní poskytovat další 
služby. Vedle sítě TEN-T, jakožto podmínku pro rozvoj jednotného evropského trhu, je nutné zajistit 
dostupnost všech regionů a obcí. Další důležitou oblastí je řešení dopravních problémů v městských 
oblastech a aglomeracích, kde se kombinují vysoké požadavky na mobilitu, a kde zároveň není dostatek 
prostoru pro extenzivní způsoby dopravy. Dopravní systém je nutné budovat s ohledem na energetické 
úspory, snižování emisí znečišťujících látek a postupné dosažení uhlíkové neutrality. 

Vzhledem k tomu, že uvedené cíle jsou finančně značně náročné a jejich časový horizont výrazně 
překračuje rok 2050, může komponenta Udržitelná a bezpečná doprava pouze dílčím způsobem přispět 
k dosažení těchto dlouhodobých cílů. Pro Národní plán obnovy proto byly do komponenty Udržitelná 
a bezpečná doprava vybrány ty investiční okruhy, které jsou splnitelné v krátkém časovém horizontu. 
Rozhodně nelze zařadit rozsáhlé infrastrukturní projekty s dlouhou dobou realizace (např. nové 
přeshraniční železniční propojení Ústí nad Labem – Dresden nebo Plzeň – Furth im Wald na hlavní síti 
TEN-T není možné od zahájení realizace dokončit v požadovaných časových horizontech). Jsou proto 
zařazeny cíle zaměřené na podporu udržitelné a bezpečné dopravy. 

2. Hlavní výzvy a cíle 

a) Hlavní výzvy 

Jedním z cílů územního rozvoje státu je zapojení celé plochy území do společného systému tvorby a 
spotřeby hodnot. Cestou k tomu je vytvoření zdravé polycentrické struktury osídlení. Ta je protipólem 
k monocentrické struktuře osídlení s dominantní rolí centrální oblasti a s chudobou odlehlých regionů. 
Nástrojem k zapojení celé plochy území do aktivního hospodářského života je komunikace. Ta má dvě 
formy – přenos informací a přepravu osob a věcí. První forma komunikace, šíření informací, doznala 
v posledních létech zásadní pokrok. Stalo se tak dílky elektronizaci a digitalizaci informačních 
technologií. Datová komunikace již je využívána nejen lidmi, ale i věcmi. Druhá forma komunikace, 
doprava osob a věcí, je dosud většinově založena na technologiích dvacátého století, pokračování 
jejího extenzivního rozvoje je již v horizontu nejbližších let neudržitelné: 

 dominantní role energeticky velmi náročných automobilů poháněných spalovacími motory 
s nízkou účinností je příčinou vysoké spotřeby energie pro dopravu. V roce 2016 překonala 
v ČR konečná spotřeba energie pro dopravu 269 PJ/rok konečnou spotřebu energie v průmyslu 
(268 PJ/rok) a soustavně každoročně narůstá o dalších 9,2 PJ/rok. To je v ostrém kontrastu se 
závazkem ČR, který přijala vláda ČR dne 13. 1. 2020 ve svém usnesení č. 31, kterým schválila 
Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. Ten obsahuje závazný úkol snižovat novými 
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úsporami energie (zvyšováním energetické účinnosti) konečnou spotřebu energie každoročně 
o 8,4 PJ/rok,   

 nevhodná struktura energií pro dopravu s převažující rolí fosilních paliv (ta tvoří 93 % z celkové 
konečné spotřeby energie pro dopravu) vede k tomu, že produkce oxidu uhličitého v dopravě 
(aktuálně 21 Mt CO2/rok) již více než dvojnásobně překonala produkci oxidu uhličitého 
v průmyslu (cca 9 Mt CO2/rok) a převyšuje i produkci oxidu uhličitého v domácnostech (cca 14 
Mt CO2/rok) a trvale roste o 0,6 Mt CO2/rok. To je v kontrastu se závazkem ČR, který přijala 
vláda ČR dne 13. 1. 2020 ve svém usnesení č. 31, kterým schválila Vnitrostátní plán v oblasti 
energetiky a klimatu. Ten obsahuje úkol snižovat produkci oxidu uhličitého každoročně o 1,2 
Mt CO2/rok,  

 nevhodná struktura energií pro dopravu s převažující rolí uhlovodíkových paliv (ta tvoří 98 % 
z celkové konečné spotřeby energie pro dopravu) vede k silným dopravou produkovaným 
emisím zdraví škodlivých látek (oxidy dusíku, jemné prachové částice, polyaromatické 
uhlovodíky a další). Více než 70 % obyvatelstva ČR žije ve městech, další obyvatelé do měst 
denně dojíždějí za prací, vzděláním a dalšími aktivitami. Přitom ve většině měst ČR je doprava 
dominantním (až 90%) znečišťovatelem ovzduší, neboť emise produkované dopravou vznikají 
v ulicích v těsné blízkosti lidských příbytků. Podle analýz MŽP ČR způsobuje znečistění ovzduší 
přibližně desetkrát více předčasných úmrtí než dopravní nehody, 

 převažující individuální vlastnictví dopravních prostředků vede k velmi nízkému využití do nich 
investovaného kapitálu9 a vede k velkým nárokům na plochy pro parkování10, což zabírá cenné 
pozemky ve městech, které mají potenciál mnohem efektivnějšího využití, 

 dle dosavadních průzkumu vyplývá, že 61 % přepravních výkonů osobní dopravy zajišťují 
automobily s vysokou spotřebou energie, s vysokou produkcí oxidu uhličitého a s vysokou 
produkcí jedovatých exhalací (v případě nákladní dopravy se jedná dokonce o 72 % přepravních 
výkonů zajišťovaných automobily). Vlak přitom dosahuje v regionální i nadregionální železniční 
dopravě v průměru pouze 17,5 % energetické náročnosti a pouze 35,4 % emisní náročnosti 
osobního automobilu. 

Zásadním tématem je proto dekarbonizace dopravy, tedy odstranění závislosti dopravy na spotřebě 
uhlovodíkových paliv, její převedení na bezemisní a nízkoemisní. V současné době vědecké poznatky 
ukazují, že globální změny klimatu se již odehrávají, a to dokonce rychlejším tempem, než předpovídaly 
příslušné modely. Globální změny klimatu mají úzkou vazbu na globální změny v chemismu planety, 
hydrologii a schopnosti produkce potravin. Nejdůležitějšími oblastmi, kterých se změny týkají, jsou 
dostupnost energií, potravin a kvalitní pitné vody. Na první pohled se může zdát, že se jedná o oblasti, 
které se týkají sektoru dopravy jen okrajově, opak je však pravdou. V nově nadcházející situaci je proto 
nutné nastavit dopravní systém tak, aby nepřispíval k prohlubování uvedených změn (mitigace), ale 
aby umožnil další vývoj ekonomiky v udržitelném režimu a s ohledem na setrvačnost zemského 
systému byl přizpůsoben novým podmínkám, které jsou již neodvratné (adaptace). 

Pro dopravní soustavu je proto důležité, aby byly důsledně vytvářeny podmínky pro využívání všech 
druhů dopravy tak, aby byly využity jejich ekonomické i ekologické předpoklady a snižovány jejich 
nedostatky. Nezbytným předpokladem pro fungování dopravního systému a jeho efektivní provoz je 
dostatek a kvalita informací pro řízení dopravy nebo pro organizaci přemísťování osob nebo věcí. 
Budoucí podoba dopravy není založena na konkurenci (pouhá schopnost překonat druhého), ale na 
kooperaci (schopnost spolupracovat) a komplementárnosti (schopnost doplňovat se) jednotlivých 
druhů dopravy, a to při zachování konkurenčního prostředí mezi podnikajícími subjekty. Budoucností 
                                                                 
9 Průměrný automobil je v ČR využíván jen 24 minut denně, to je jen 1,7 % času, zbývajících 23 hodin a 36 minut 
je nečinný. 
10 Z 5,748 mil. osobních automobilů registrovaných v ČR jich v průměru 5,652 mil. parkuje. 
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je udržitelná multimodální mobilita. To vyžaduje specifický přístup v jednotlivých segmentech dopravy. 
Proto je dopravní politika řešena dvěma vzájemně propojenými liniemi, jednak sledováním a 
uplatňováním principů dlouhodobě udržitelného vývoje, a jednak dosažením těchto principů 
specifickým přístupem dle podmínek jednotlivých typů regionů. Tato regionální specifika jsou řešena 
pro typová území. 

Hlavní výzvy vycházejí z následující SWOT analýzy – jsou založeny na posilování silných stránek, řešení 
problémů obsažených ve slabých stránkách, ve snaze využít příležitostí a v přípravě na řešení problémů 
vycházejících z ohrožení, které mají původ v „okolí“ systému doprava: 

Vliv dopravy na životní prostředí a globální změny klimatu 

Silné stránky (S - strong) Slabé stránky (W - weak) 

Rostoucí podíl standardů Euro V a VI na vozovém 
parku nákladních vozidel a rostoucí podíl etapy V 
v rámci flotily plavidel vnitrozemské plavby. 

Klesající emise těžkých kovů a POPs 

Světelné a hlukové podmínky jsou jednou z 
kategorií vlivů, posuzovaných při povolování 
nových záměrů v rámci EIA 

Systém krizového řízení je pevně zakotven v 
zákonech a prováděcích předpisech a je stabilní 

Zvyšující se materiálové využití druhotných 
surovin v dopravě a dopravní infrastruktuře 

Významný podíl alternativních druhů dopravy 
k dopravě individuální ve větších městech 

 

Fragmentace vodních toků příčnými překážkami 

Zpomalení poklesu emisí znečišťujících látek. 

Překračování denního imisního limitu pro PM10 a 
ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren, PM10, 
PM2,5 a NO2. Přetrvávající riziko překročení As a 
benzenu. 

Prašnost ze stavební činnosti je významným 
lokálním zdrojem znečištění, je však špatně 
kontrolovatelná 

Provoz silničních vozidel ve špatném technickém 
stavu s nefunkčními technologiemi k omezování 
emisí NOx a PM 

Rostoucí spotřeba fosilních paliv v dopravě a 
emise CO2 

Zvyšující se podíl dopravy na celkových emisích, 

Nedokončená základní síť dopravní infrastruktury, 
nedostatečný rozvoj kontinentální kombinované 
dopravy 

Malý podíl vozidel na alternativní energie a 
nedostatečná infrastruktura jejich dobíjecích a 
plnících stanic. 

Nedostatečná legislativa v oblasti hluku z dopravy 

Vysoká závislost na fosilních zdrojích energie 

Vysoký podíl silniční nákladní dopravy na střední a 
delší vzdálenosti 

Slabá společenská a tržní motivace k přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství v dopravě 

Příležitosti (O - opportunity) Hrozby (T - threat) 

Systémové a technické řešení ochrany vod a 
hospodaření s vodami 

Ohrožení dopravní infrastruktury povodněmi či 
lokálními záplavami 
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Zavádění systémů hospodaření se srážkovými 
vodami v urbanizovaných územích  

Širší uplatňování přírodě blízkých 
protipovodňových opatření a opatření k zadržení 
vody 

Širší uplatňování ekosystémových přístupů při 
správě vodních toků  

Zlepšení kontroly technického stavu vozidel 

Důsledné stanovování a kontrola opatření ke 
snížení prašnosti ze stavební činnosti 

Zvýšení podílu vozidel s alternativním pohonem a 
rozvoj dobíjecí a plnící infrastruktury (snižování 
ceny, rozšiřování nabídky modelů s lepšími 
parametry apod.)  

Podpora tvorby plánů udržitelné mobility ve 
městech  

Podpora a zavádění „smart“ přístupů k 
monitoringu, technologiím a řízení v dopravě 

Existence a nastavení ekonomických aspektů a 
technologií na snižování světelného znečištění a 
hlukové zátěže z dopravy 
Zohledňování možných rizik při územním 
plánování 

Budování resilience jako komplexního 
zastřešujícího přístupu 

Využití brownfields 

Upřednostňování VHD nad IAD 

Potenciál pro zvyšování energetické účinnosti 
v dopravě a rozvoj souvisejících odvětví 

Snižování přepravních nároků zaváděním nových 
technologií, včetně chytrého řízení dopravy 

Rozvoj pokročilých biopaliv 

Rostoucí znečištění vod mikropolutanty (farmaka, 
mikroplasty, pesticidy, aditiva k výrobě umělého 
sněhu, halucinogeny aj.) a ze zimního solení 
komunikací 

Snižující se schopnost retence vody v krajině 
v důsledku vysoké zastavěnosti území 

Imise z přeshraničního přenosu znečištění 

Špatné rozptylové podmínky v zimním období 
(inverze) a sucho 

Zvyšování dopravních výkonů silniční dopravy 
(osobní i nákladní) 

Pokračující těžba a využívání fosilních paliv  

Nedostatečná údržba spalovacích motorů 

Rostoucí intenzita jevů vyvolávající mimořádnou 
událost v důsledku změny klimatu 

Narůstající emise skleníkových plynů z dopravy, vč. 
přepravních výkonů, počtu osobních vozidel, 
spotřeby fosilních paliv 

Zvýšení produkce odpadu z baterií, zejm. v 
důsledku rozvoje e-mobility 

Nízká cena primárních surovin 

Vysoká nehodovost v silniční dopravě 

Doprava ve vazbě na ekonomický rozvoj se zohledněním rozvoje regionů 

Silné stránky (S - strong) Slabé stránky (W - weak) 

Integrované dopravní systémy jsou rozvíjeny 
téměř ve všech krajích ČR 

Nadprůměrně hustá silniční síť 

Modernizované železniční koridory 

Mezinárodně významné a stále se rozvíjející letiště 
Praha-Ruzyně 

Nedokončená silniční síť páteřních komunikací 

Problematická dopravní dostupnost vnitřních 
periferií (na hranicích krajů, venkovském prostoru, 
příhraniční oblasti) 

Absence vysokorychlostních železničních tratí v ČR  

Špatný technický stav silniční sítě zejména nižších 
tříd 
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Dobrá dopravní obslužnost metropolitních 
regionů, k čemuž mnohdy přispívá provázanost 
městské dopravy s dopravou 
regionální/příměstskou 

Existence plánů dopravní obslužnosti krajů 

Hustá síť terminálů kombinované dopravy 

 

Nedostatečné napojení na železniční a/nebo 
silniční infrastrukturu je především v krajích 
Jihočeském, Karlovarském a Libereckém 

Přetížené úseky dálnic na vnějším kordonu velkých 
měst, zejména Prahy a Brna, a na ně navazující 
komunikace  

Špatná vybavenost regionů nebo části krajů 
Plzeňského, Jihočeského a Vysočina, zejména pak 
oblast Třebíče, Jindřichova Hradce, Vimperka, 
Kralovic či Nýřanska veřejnou dopravou. 

Téměř polovina obcí do 3 000  obyvatel, převážně 
na území Čech, není o víkendech a státních 
svátcích obsluhována veřejnou dopravou, což 
utlumuje i potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a 
volnočasové využití místních obyvatel. 

Stále nedokončené hlavní silniční tahy (např. 
dálnice D3, D11 a D35)  

Absence rychlých železničních spojení. 

Nekvalitní dopravní (silniční a železniční) 
propojení aglomerací mezi s sebou navzájem 
(například Liberec-Hradec Králové). 

Rostoucí intenzity individuální automobilové 
dopravy 

Nevybudované, či nedobudované městské 
obchvaty 

Nedostatečné vybavení a kapacita terminálů 
kombinované dopravy 

Nedostatek pracovních sil ve veřejné osobní 
dopravě (limitující další rozvoj VHD) 

Nedostatek pracovních sil v nákladní dopravě 
(podvazující rozvoj hospodářství) 

Příležitosti (O - opportunity) Hrozby (T - threat) 

Existence 1. generace plánů udržitelné městské 
mobility 

Obce na Moravě a ve Slezsku jsou územně i 
populačně větší a lze je efektivněji obsloužit 
veřejnou dopravou 

Dokončení páteřní dopravní infrastruktury 

Zahájení prací umožňujících rychlé železniční 
spojení. 

Propojení veřejné hromadné dopravy a 
dopravních uzlů a parkovišť (P+R/záchytná 
parkoviště) 

Pokračující populační růst metropolí, na který 
nebude dostatečně rychle reagovat obslužnost 
VHD. 

Nedobudování páteřní dopravní infrastruktury 
(silniční i železniční).  

Nedostatečná obsluha odlehlejších území 
veřejnou dopravou, která tak v konečném 
důsledku má významný negativní dopad na 
demografický vývoj v těchto oblastech na využití 
potenciálu pro rozvoj ekonomických aktivit, 
včetně cestovního ruchu. 
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Investice do moderních a ekologicky šetrných 
vozidel městské hromadné dopravy vč. 
doprovodné infrastruktury 

Podpora aktivní mobility 

Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu 

 

 

Z uvedených dopravněpolitických výzev vyplývají pro Národní plán obnovy následující výzvy: 

- Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě 

Multimodální přístup je hlavním nástrojem k udržitelné mobilitě. Česká republika musí plnit 
závazky v oblasti znečišťování ovzduší škodlivými látkami (Národní program snižování emisí), 
snižování emisí skleníkových plynů (viz Pařížská dohoda o změně klimatu), přičemž 
společným jmenovatelem jsou energetické úspory (Vnitrostátní plán ČR pro energetiku 
a klima). Je nutné vycházet ze skutečnosti, že spalovací motor v dopravě vykazuje oproti 
elektromotoru nízkou účinnost a je zdrojem emisí škodlivých látek i hluku. Důležitý je rovněž 
nižší valivý odpor a nižší odpor prostředí kolejové dopravy. V případě pravidelných a silných 
přepravních proudů je proto nezbytné v první řadě zajistit využívání kolejové dopravy 
s elektrickou vozbou, a to jak v osobní, tak nákladní dopravě. Multimodální přístup musí být 
přitom výhodný nejen z pohledu životního prostředí, udržitelného vývoje a veřejného zdraví, 
ale rovněž jako ekonomicky výhodná alternativa. Proto musí být kladen důraz na 
mezioborovou spolupráci. 

V časovém rámci roku 2030 je cílem zdvojnásobit výkony železniční nákladní dopravy nad 300 
km na úkor přímé silniční dopravy (na základě spolupráce mezi silničními a železničními 
dopravci). Podmínkou je dokončení hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu do roku 2030, a 
to v parametrech definovaných v rámci TSI a nařízení č. 1315/2013/EU. Obdobný cíl v osobní 
v dálkové dopravě je vázán na vybudování hlavních tras vysokorychlostních tratí, tzn. až 
k roku 2040. 

- Aplikace moderních technologií na dopravní infrastruktuře 

Hlavní výzvou ITS je být nástrojem pro poskytování kvalitních dopravních služeb, jejichž 
podmínky poskytování a informace o provozní situaci jsou uživateli předvídatelné a 
srozumitelné, čímž bude pro uživatele snazší využívat více druhů dopravy, aniž by pro něj 
multimodální přístup znamenal významnou překážku. Technologický rozvoj podporuje 
strategický posun z prosté výstavby dopravní infrastruktury k provozování dopravních sítí a 
k organizování a řízení procesu přemísťování osob a věcí na těchto sítích. Čím dál tím častěji 
je řízení provozu a souvisejících operací nahrazováno technikou a je automatizováno. Jedná 
se o nekončící a opakující se proces, a to vzhledem k dostupnosti technologických řešení 
nejen po technické stránce, ale zvláště ekonomické. S tím souvisejí i pořizovací a provozní 
náklady.  

Do budoucna bude nutné počítat s postupným zaváděním technologií automatizovaného 
řízení, proto je důležité již v současné době budování sítí 5G podél hlavních koridorů dopravní 
infrastruktury. Problematika sítí 5G je řešena v příslušné komponentě. 

Do roku 2030 budou všechny příměstské úseky dálniční sítě vybaveny technologiemi 
dynamického řízení provozu. Podstatná část železniční sítě bude řízena dálkově. Vodní cesty 
budou vybaveny systémem Říčních informačních služeb (RIS) a vnitrozemská plavidla 
respondéry AIS. 

Aktuálně probíhá v ČR v několika krocích implementace nového regulačního rámce EU pro 
oblast bezpilotních systémů (dronů). Předpokladem budoucího optimálního využití dronů, 
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které bude bezpečné a současně využitelné se společenským přínosem pro profesionální 
účely napříč řadou odvětví (např. inspekce infrastruktury, letecké snímkování, využití 
v zemědělství, přeprava kritických zásilek, využití pro účely integrovaného záchranného 
systému apod.) je přitom vytvoření nových služeb, nástrojů a kapacit. Ty by měly vést k 
vytvoření pokročilé úrovně U-Space (UTM) a k integraci provozu dronů a letadel s posádkou 
na palubě. Stávající záměry v ČR za tím účelem počítají zejména s vývojem a provozem 
nových informačních systémů, digitálních map a klíčových komponent U-Space (tzv. služba 
CIS a služba poskytovatele U-Space pro státní letadla). 

- Přechod od využívání fosilních paliv k bezemisní dopravě 

V oblasti snižování produkce oxidu uhličitého určuje Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky 
a klimatu cíl snížit mezi roky 2020 a 2030 emise CO2 produkované spalováním fosilních paliv 
ze 116 Mt/rok na 104 Mt/rok, tedy zhruba o 10 %. To znamená v přepočtu pro obor dopravy 
(při předpokládané úrovni produkce oxidu uhličitého v dopravě v ČR v roce 2020 v úrovni 
21,3 Mt/rok) zvyšovat úspory emisí oxidu uhličitého v dopravě tempem 0,2 Mt/rok. 

- Přispět k dlouhodobému cíli dokončování železniční sítě  

Cílem je dokončit do roku 2030 hlavní síť TEN-T na konvenční železniční síti, do roku 2040 
hlavní trasy vysokorychlostních tratí a do roku 2050 globální síť TEN-T a zmodernizovat trasy 
důležité pro příměstskou dopravu krajských měst. 

- Snižování vlivu silničního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví 

Ministerstvo zdravotnictví plánuje v roce 2021 předložit konkrétní legislativní změny zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
které budou mít za cíl optimalizaci přístupu k hluku z dopravy, a to ve smyslu širší aplikace 
institutu rozumně dosažitelné míry, vč. úpravy některých hygienických limitů. Změnami 
těchto legislativních předpisů lze docílit rychlé a velmi účinné racionalizace, tj. zefektivnění 
přípravy a realizace dopravních sítí a zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem. Na 
základě těchto legislativních změn, resp. po jejich zhodnocení, lze dále optimalizační proces 
rozvíjet, mj. např. věcným záměrem zákona o hluku. Na základě těchto změn bude možné 
v praxi zefektivnit proces modernizace dopravní infrastruktury tak, aby došlo k výraznému 
zmírnění vlivů hlukové zátěže na obyvatelstvo. 

- Zvýšení podílu energeticky efektivní drážní dopravy v osobní a nákladní dopravě 

Ve městech bude pokračovat rozvoj veřejné hromadné dopravy na bázi elektrické energie, 
v případě silných přepravních proudů přímo napájené z troleje, v navazujících úsecích 
zaváděním elektrobusů. V případě nákladní dopravy bude pokračovat rozvoj a technologické 
vybavení terminálů intermodální dopravy tak, aby každý region NUTS II byl vybaven alespoň 
jedním zařízením. 

- Zavádění principů udržitelné městské mobility ve městech a aglomeracích 

Města nad 40 tisíc obyvatel mají zpracovaný plán udržitelné městské mobility. Na základě 
těchto procesů se očekává do roku 2030 dosažení v případě větších měst následující dělby 
přepravní práce mezi jednotlivými dopravními obory: 

 Pěší doprava se může ustálit na hodnotě kolem 28 % 
 Cyklistická doprava může mít podíl, alespoň v klimaticky příznivých obdobích roku, 

kolem 10  %, v zimním období kolem 2 % 
 Veřejná hromadná doprava může dosáhnout podílu kolem 50 % 
 Individuální automobilová doprava by se podílela na přepravních výkonech dle 

klimatických podmínek města v průběhu roku v rozmezí 15 – 20 %. 
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- Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu 

Problematika bezpečnosti silniční dopravy je dlouhodobě koncepčně řešena a pravidelně 
vyhodnocována. Hlavním cílem bude snížit počet obětí dopravních nehod a těžce zraněných 
do roku 2030 o 50 %. Hlavním zaměřením bude působení na faktor lidského činitele a na 
vymahatelnost práva. 

b) Cíle  

Vize dopravní soustavy České republiky z hlediska dlouhodobého předpokládá, že Česká republika a 
její jednotlivé regiony budou vybaveny dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních 
potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě, bude podporovat udržitelný vývoj ekonomiky, a zároveň 
inkluzivní politiku namířenou na strukturálně znevýhodněné regiony a jejich obyvatele. Tento dopravní 
systém bude zároveň splňovat požadavky z hlediska udržitelnosti, což znamená, že bude neutrální 
z hlediska vlivu na globální (nejen klimatické) změny (z hlediska mitigace i adaptace), bude mít co 
nejmenší vliv na veřejné zdraví, bude jen minimálně ovlivňovat biodiverzitu, přírodu a krajinu a bude 
vyváženě využívat přírodní zdroje na bázi obnovitelnosti tak, aby nezvyšoval dluh vůči budoucím 
generacím. Bude proto nutné uspokojovat potřebu po mobilitě osob a věcí, způsob zajištění těchto 
potřeb musí být ovlivňován tak, aby byla zajištěna udržitelnost ve vztahu k dalšímu ekonomickému 
vývoji.  

Cílem je neomezovat dopravu, nýbrž rozvíjet ji. Avšak nikoliv v její současné extenzivní podobě se 
silnou závislostí na vysoké spotřebě energie, zejména fosilních paliv, nýbrž v energeticky nenáročné a 
environmentálně šetrné podobě. Společenským zadáním je proto zvýšit energetickou účinnost 
dopravy. To znamená zajistit snížení měrné spotřeby energie (podíl spotřeby energie a vykonané 
přepravní práce). 

Tyto cíle budou dosaženy pomocí následujících tří na sebe navazujících kroků, které jsou definovány 
v Dopravní politice ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050: 

1. Budou hledána taková opatření, která umožní dopravou osob i věcí šetřit tak, aby přepravní 
potřeby vznikaly co nejméně, aniž by to ovlivnilo hospodářský rozvoj (optimalizace přepravních 
potřeb). K tomu budou zaváděny výsledky aplikovaného výzkumu do praxe a využity moderní 
technologie, dojde ke zlepšení územního plánování zejména ve městech a bude podpořena 
restrukturalizace ekonomiky směrem k tvorbě vyšší přidané hodnoty.  

2. Dopravní systém splňující výše uvedenou vizi musí být založen na multimodálním přístupu, 
který spočívá ve využití výhod jednotlivých druhů dopravy a musí být založen na mezioborové 
spolupráci. V případě koncentrovaných (silných a pravidelných) přepravních proudů je 
nezbytné více využívat energeticky efektivnější druhy dopravy podporované k tomuto účelu 
vybudovanou kvalitní dopravní infrastrukturou, a to včetně energetické a informační 
nadstavby, neboť právě ty dosahují nejnižší energetickou náročnost (kWh/oskm, kWh/tkm) a 
rovněž i nejnižší produkci oxidu uhličitého (kg/oskm, kg/tkm). 

3. Jednotlivé druhy dopravy je nutné rozvíjet s ohledem na potřebnou dostupnost jednotlivých 
regionů, s ohledem na přepravní potřeby a s ohledem na snížení vlivů na životní prostředí. 
Předpokladem je kvalitní a moderními technologiemi vybavená dopravní infrastruktura i 
dopravní prostředky ke sdílení informací a dat o přepravě, musí být splněny podmínky pro 
energetickou efektivitu a minimalizaci emisí v rámci jednotlivých druhů dopravy. Je nutné úzce 
provázat dopravní systém se systémem energetickým, energetiku v dopravě je nutné 
posuzovat jako celek, využívání fosilních paliv je nutné minimalizovat, a to jak z důvodu 
ochrany klimatu, tak i z důvodu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva. 

K problematice uspokojování potřeb po mobilitě je nutné přistupovat specifickým způsobem v rámci 
jednotlivých typů území. Uspokojování mobilitních potřeb je nutné zajistit, nicméně v některých 
případech se ukazuje, že nemusí jít o uspokojování potřeb libovolným způsobem. Je to dáno tím, že 
zejména individuální automobilová doprava je prostorově velmi náročná a v hustě osídlených 
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oblastech nelze všechny požadavky z tohoto důvodu uspokojit. K jednotlivým typům území, které 
vyžadují specifický přístup, patří: 

- meziměstská, meziregionální a mezinárodní úroveň, 

- doprava ve městech a městských aglomeracích ve vazbě na udržitelnou městskou mobilitu 
(SUMP), 

- doprava ve venkovském prostoru, 

- doprava v periferních oblastech, 

- doprava v citlivých oblastech (národní parky a vyšší zóny chráněných krajinných oblastí ve 
vazbě na  cestovní ruch). 

V řešení otázek městské mobility byly v předcházejících letech ve všech českých městech nad 40 tisíc 
obyvatel zpracovány první verze plánů  udržitelné městské mobility (v některých případech 
zjednodušené verze) a proběhla analýza jejich kladů a nedostatků, a na základě tohoto vyhodnocení se 
připravuje 2. generace těchto plánů (v plné verzi). K tomu byla na celostátní úrovni připravena 
Koncepce městské a aktivní mobility, která je zároveň metodickým vodítkem pro města při zpracování 
SUMP. 

Důležitým cílem sektoru doprava je dobudování základní sítě dálnic, silnic, železnic (vč. 
vysokorychlostních) a vodních cest do roku 2030 (hlavní síť TEN-T) a 2050 (ostatní), urychlení přípravy 
staveb, zvýšení kvality údržby a podpora samosprávy v rozvoji dopravní infrastruktury krajů a obcí, a 
to s minimalizací vlivu výstavby infrastruktury a provozu na ní na životní prostředí. Cílem je zajistit 
dostupnost jak České republiky, tak jejích jednotlivých regionů s ambicí vytvořit podmínky pro jejich 
vyvážený ekonomický rozvoj (regionální soudržnost). V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury jde o 
sdružení více zdrojů, a to národních, privátních a evropských, v případě evropských zdrojů jde o 
vzájemnou komplementaritu EFRR (ERDF), Fondu soudržnosti, CEF, RRF a JTF. Dopravní infrastruktura 
a vozový park budou vybaveny moderními technologiemi zvyšujícími bezpečnost provozu, optimalizaci 
kapacity infrastruktury a zajišťující mezinárodní interoperabilitu. Bude kladen rovněž důraz na 
minimalizaci vlivu výstavby a provozu na životní prostředí a veřejné zdraví a bezpečnost provozu s 
ohledem na znevýhodněné a zranitelné osoby a zavádění alternativních pohonů v silniční, železniční, 
vodní a městské hromadné dopravě. Důležitá je rovněž podpora zavádění moderních služeb s využitím 
digitálních technologií (Mobilita jako služba – MaaS) a zohledňování genderových rozdílů ve využívání 
a preferenci různých způsobů dopravy a dále také důsledné zohledňování potřeb znevýhodněných a 
zranitelných osob. 

Komponenta Udržitelná a bezpečná doprava má za cíl přispět k cílům národní a evropské dopravní 
politiky, a to důrazem na podporu železniční dopravy, další elektrizace železnic včetně zvýšení stability 
energetického systému na železnici a zavádění moderních technologií v železniční dopravě. Reformním 
krokem v dopravě je přechod od využívání fosilních paliv k alternativním pohonům (elektrická energie 
v současnosti tvoří jen 2 %, avšak realizuje 18 % přepravních výkonů, fosilní paliva stále tvoří 93 % 
energetické spotřeby v dopravě). Tato reforma je zajišťována investicemi v komponentách Udržitelná 
a bezpečná doprava a Rozvoj Čisté mobility. Národní plán obnovy má mnohem širší zaměření cílů, avšak 
z hlediska zajištění jejich financování budou využity různé zdroje na základě komplementarity, plnění 
těchto cílů je zároveň střednědobého až dlouhodobého charakteru. Výčet projektů financovaných 
prostřednictvím RRF je proto nutné vnímat pouze jako podmnožinu z plánovaných zdrojů. 

V případě dopravní infrastruktury může Národní plán obnovy přispět k plnění cílů v rámci TEN-T jen 
velmi omezeně, což je zdůvodněno výše.  

Vybrané projekty mají hlavní cíle: 

 podpora většího využívání energeticky úspornějších druhů dopravy v případě pravidelných a 
silných přepravních proudů, 
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 přispět k digitalizaci  dopravy s cílem zvýšit bezpečnost provozu, optimalizovat kapacitu 
dopravní infrastruktury, zajistit mezinárodní interoperabilitu vždy s ohledem na specifické 
potřeby žen a mužů a na potřeby znevýhodněných a zranitelných osob. 

 zvyšování podílu energie pro dopravu, která nepochází z fosilních zdrojů, 

 přispět ke zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní dopravě a osobní dopravě a 
energetických úspor staničních budov. Bude zohledněna přístupnost těchto budov s ohledem 
na specifické potřeby žen a mužů a znevýhodněných a zranitelných osob. 

 v případě měst a městských aglomerací snižovat podíl cest individuální automobilovou 
dopravou a zvyšovat podíl veřejné hromadné dopravy a aktivních způsobů dopravy (pěší, 
cyklistika) s ohledem na genderové rozdíly a specifické potřeby žen a mužů (neboť výzkumy 
např. ukazují, že ženy a muži se ve městě pohybují rozdílným způsobem nebo že pro ženy je 
více než pro muže důležitá bezpečnost cyklodopravy), 

 přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu opatřeními na železničních přejezdech a 
zlepšením stavu mostních a tunelových objektů, 

V období před zahájením pandemie rostla v České republice výkonnost všech druhů dopravy. V osobní 
dopravě byla nejrychleji rostoucím segmentem dopravy osobní železniční doprava na dlouhé 
vzdálenosti (vnitrostátní a mezinárodní) a příměstská železniční doprava po větších městech. Přepravní 
výkon osobní železniční dopravy (osobní km) rostl v České republice rychleji (o 44 % za 7 let) než 
přepravní výkon osobní železniční dopravy (brutto tkm) v České republice (o 8 % za 7 let). Rozvoj osobní 
železniční dopravy v České republice tedy není rozsáhlý, ale velmi intenzivní. Průměrný počet 
cestujících ve vlaku se zvýšil, a proto se snížila hmotnost vlaku na cestujícího. Mezi lety 2012 a 2019 
vzrostla osobní doprava (osobní km) o 44 %, ale počet sedadel km pouze o 8 % a vlakových km pouze 
o 5 %. Mírně vzrostl i podíl veřejné dopravy ve větších městech. Cíle komponenty Udržitelná a bezpečná 
doprava usilují o vytvoření takových podmínek, aby se podíl těchto druhů dopravy na celkovém 
dopravním výkonu po ústupu pandemie vrátil na původní úroveň a začal znovu růst. Obdobně 
v případě nákladní dopravy půjde o pokračující trend zejména v oblasti intermodální dopravy, kde 
vedle dobře se vyvíjející námořní intermodální dopravy (vlaky kombinované dopravy do námořních 
přístavů) je nutné zajistit i obdobný vývoj v případě kontinentální kombinované dopravy.  

c) Národní strategický kontext 

Komponenta vychází z Dopravní politiky ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 a 
z vybraných navazujících koncepcí a procesů, které rozpracovávají jednotlivé oblasti Dopravní politiky 
do větších podrobností. K nim patří Dopravní sektorové strategie (Střednědobý plán rozvoje dopravní 
infrastruktury s dlouhodobým výhledem), Koncepce veřejné dopravy pro období 2021 – 2025 
s výhledem do roku 2030, Koncepce nákladní dopravy, Koncepce městské a aktivní mobility pro období 
2021 - 2030, Strategický plán rozvoje ITS v ČR do roku 2027, Národní akční plán čisté mobility a Národní 
strategie bezpečnosti silničního provozu.  

Dlouhodobým problémem výstavby dopravní infrastruktury jsou dlouhé termíny přípravného procesu. 
Z toho důvodu se postupně připravují novely zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Poslední novela byla schválena Parlamentem 
ČR 13. 10. 2020 s účinností od 1. 1. 2021. Tento zákon, kterým se zákon urychlení výstavby mění 
v liniový zákon, by měl přinést, mimo jiné, zásadní zlepšení v oblasti povolování a majetkoprávní 
přípravy staveb. Cílem je zejména umožnit povolování dopravních staveb ve společném řízení s nižší 
mírou podrobnosti dokumentace a revidovat povinnosti stavebníka z hlediska požadavků právních 
předpisů. Na základě praktických zkušeností se počítá s dalšími novelami tak, aby proces byl 
optimalizován z hlediska rychlosti přípravy, a zároveň aby na svých právech nebyli omezeni jednotliví 
účastníci procesu. 
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Důležitým vstupem je nařízení 1315/2013/EU o Transevropských dopravních sítích, Zelená dohoda pro 
Evropu a návrh Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do 
budoucnosti. 

Problematika dopravy je rovněž řešena v celostátních průřezových dokumentech (Dopravní politika ČR 
z těchto dokumentů vychází): 

Strategický rámec Česká republika 2030, Státní energetická koncepce, Státní surovinová politika, Státní 
politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, Politika ochrany klimatu, Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

Z pohledu evropského financování lze uvést následující programy: 

a. Operační program doprava 2014 – 2020 (OPD 2) zaměřený primárně na rozvoj dopravní 
infrastruktury a telematiky v dopravě, a to z Fondu soudržnosti a EFRR (ERDF), 

b. CEF pro období 2014 – 2020 zaměřený na projekty dopravní infrastruktury na hlavní síti TEN-T 
na železniční síti, vodocestné síti a v případech přeshraničních projektů i na silniční síti, 

c. IROP 2014 – 2020 se zaměřením na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury, ITS pro oblast 
městské hromadné dopravy, bezpečnost dopravy, budování přestupních terminálů v osobní 
dopravě a rekonstrukce krajských silnic, 

d. Připravuje se Operační program doprava 2021 – 2027 (OPD 3) s obdobným zaměřením jako 
OPD 2, z tohoto programu se počítá s financováním projektů rozvoje železniční infrastruktury, 
elektrizace železnic a digitalizace železnic s částkou cca 50 miliard Kč (dosud nebylo schváleno). 

e. Připravuje se CEF pro období 2021 – 2027 s obdobným zaměřením jako CEF  2014 – 2020, navíc 
v něm budou připuštěny i nejdůležitější projekty globální sítě TEN-T, z tohoto programu se 
počítá s financováním projektů rozvoje železniční infrastruktury, elektrizace železnic a 
digitalizace železnic s částkou cca 50 miliard Kč (dosud nebylo schváleno). 

f. Připravuje se IROP 2021 – 2027 s obdobným zaměřením jako předchozí program, na oblast 
rozvoje cyklostezek počítá s částkou přibližně 3 miliardy Kč (návrh) 

g. Komponenta Čistá mobilita Národního plánu obnovy je zaměřena komplementárně na oblast 
infrastruktury pro alternativní pohony v silniční a městské hromadné dopravě. 

h. Z národních zdrojů se pro období 2021 – 2029 počítá pro oblast rozvoje železniční 
infrastruktury, elektrizace železnic a digitalizace železnic cca 40 miliard Kč a na rozvoj 
cyklostezek 1,8 miliardy Kč (jedná se o odhad, národní rozpočty se připravují vždy na jeden rok 
dopředu a pro ostatní roky se jedná o odhad). 

Projekty připravované pro financování z RRF nebudou zároveň financovány z výše uvedených fondů. 
Bude ale sledováno hledisko komplementarity. 

d) Předchozí snahy 

Problematika výstavby základní sítě dopravní infrastruktury je v ČR systematicky řešena od 90. let 20. 
století a z evropské úrovně byla podporována již v předvstupním období (např. iniciativa PHARE), jakož 
i bezprostředně po vstupu ČR do EU prostřednictvím Operačního programu infrastruktura pro období 
2004 – 2006. Následoval Operační program doprava 2007 – 2013 (OPD 1). Tyto snahy umožnily 
zmodernizovat páteřní tranzitní železniční tahy, což se projevilo výrazným a dlouhodobým růstem 
výkonů meziregionální železniční osobní dopravy, který započal rokem 2009, přičemž růst výkonů na 
páteřních trasách mezi hlavním městem a krajskými městy ležícími na tranzitních koridorech rostl 
tempem o 25 % ročně, a to až do roku 2019. V případě dálniční sítě se podařilo napojit všechny kraje 
ČR na dálniční síť s výjimkou kraje Jihočeského a Karlovarského. 
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3. Popis reforem a investic komponenty  

a) Popis reforem  

Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě 

Výzva Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě 

Cíl Podpora většího využívání energeticky úspornějších druhů dopravy 
v případě pravidelných a silných přepravních proudů 

Implementace Proces SUMP zajišťují jednotlivá města, přičemž pro města nad 50 tis. 
obyvatel jde zároveň o součást základní podmínky pro čerpání financí 
z Fondu soudržnosti a EFRR (ERDF), v kontextu České republiky 
zpracovávají SUMP statutární města - města nad 40 tis. obyvatel. Plány 
dopravní obslužnosti zajišťují na základě zákona č. 194/2010 Sb. o 
veřejných službách v přepravě cestujících jednotliví objednatelé 
veřejných služeb – Ministerstvo dopravy, kraje a obce zajišťující městskou 
hromadnou dopravu a aktivní dopravu (pěší, cyklistika). Pro urychlení 
realizace záměrů dopravní infrastruktury se připravují příslušné novely 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 
Dále jsou připravena opatření v oblasti bezpečnosti zranitelných 
účastníků provozu (např. Parlament ČR schválil novelu zákona č. 361/2000 
Sb. o silničním provozu, kde se nově definuje bezpečná vzdálenost při 
předjíždění cyklisty). 

V případě nákladní dopravy jsou opatření zaměřena zejména na rozvoj 
potenciálu intermodální dopravy na bázi spolupráce mezi silničními a 
železničními dopravci (podpora rozvoje železniční infrastruktury, 
terminálů kombinované dopravy, železničních vleček, školení silničních 
dopravců o výhodách kombinované dopravy, podpora nákupu 
přepravních jednotek kombinované dopravy atd.). 

Spolupráce a zapojení 
zúčastněných stran 

Organizátoři veřejné hromadné dopravy v krajích a městech, participace 
veřejnosti, operátoři kombinované dopravy, vlastníci dopravní 
infrastruktury 

Překážky a rizika SUMP i plány dopravní obslužnosti se pravidelně aktualizují, proces je 
nastartován. Rizikem je nedostatek financí na investiční projekty i na 
zajištění provozu veřejných služeb. Dlouhodobým procesem je postupná 
změna dopravního chování obyvatel měst a příměstských oblastí. 
V případě nákladní dopravy je hlavním rizikem nepravidelnost provozu na 
linkách kombinované dopravy, často i z důvodů extrémního počasí 
(zneprůjezdnění železničních tratí pádem stromů, kde je situace složitější 
při poškození trolejového vedení), a to nejen na území ČR. 

Cílové skupiny 
populace a 
ekonomické subjekty 

Všechny skupiny obyvatel. Zlepšení dopravní dostupnosti malých a 
středních podnikatelských subjektů, zejména ve městech. Přepravci. 

Souhrnné náklady 
realizace financované 
z RRF za celé období 

Zajištění procesu SUMP (včetně městské logistiky) a plánování dopravní 
obslužnosti je zajišťováno mimo financování z RRF. Je ale východiskem pro 
vybrané investice popsané níže, jakož i pro financování z jiných zdrojů 
(evropské fondy, národní zdroje a soukromé zdroje). 
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Dodržování pravidel 
státní podpory 

Modernizace dopravní infrastruktury nečelí přímé konkurenci ze strany 
jiné infrastruktury stejné povahy, soukromé financování v této oblasti v 
ČR není nebo je zanedbatelné a současně infrastruktura není navržena 
tak, aby selektivně upřednostňovala konkrétní podnik nebo odvětví, ale 
poskytuje výhody celé společnosti. V případech dalších zařízení (např. 
budování infrastruktury intermodální dopravy nebo veřejných plnících a 
dobíjecích stanic na alternativní pohony) budou využívána stávající 
opatření podpory, která jsou již realizovaná při zohlednění požadavků 
právní úpravy v oblasti veřejné podpory. 

Uveďte dobu 
implementace 

Uvedené plány již existují a aktualizují se v pravidelných cyklech, a to 
v souladu se schválenou Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 
2021 – 2030, s koncepcí veřejné dopravy pro období 2021 – 2025 
s výhledem do roku 2030 a zákonem č. 194/2010 o veřejných službách 
v přepravě cestujících. Podpora rozvoje Kombinované dopravy je 
definována v Koncepci nákladní dopravy do roku 2023. Harmonogram 
rozvoje dopravní infrastruktury je definován v dokumentu Dopravní 
sektorové strategie. Zastřešujícím dokumentem a východiskem pro 
jmenované procesy je Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 
s výhledem do roku 2050. 

 

b) Popis investic 

Investice Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře 

Výzva Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře 

Cíl Přispět k digitalizaci železniční dopravy s cílem zvýšit bezpečnost provozu, 
optimalizovat kapacitu dopravní infrastruktury, zajistit mezinárodní 
interoperabilitu. 

Implementace Správa železnic, malé a střední podniky. Vybavení dopravní infrastruktury 
technologiemi je v kompetenci správců dopravní infrastruktury. RRF 
pouze přispívá k plnění cílů uvedených v Strategii rozvoje ITS 2021 – 2027 
s výhledem do roku 2050, která obsahuje mnohem více projektů. Další 
projekty na železnici, jakož i projekty v případě ostatních druhů dopravy 
budou financovány z jiných zdrojů. Implementační struktury na Správě 
železnic a SFDI jsou proto zajištěny a jsou dostatečné.  

Spolupráce a zapojení 
zúčastněných stran 

Ministerstvo dopravy, SFDI, Správa železnic  

Překážky a rizika Rizika spojená se zadáním veřejné zakázky 

Cílové skupiny 
populace a 
ekonomické subjekty 

Železniční dopravci, přepravci a cestující veřejnost 

Souhrnné náklady 
realizace financované 
z RRF za celé období 

955 mil. Kč 
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Dodržování pravidel 
státní podpory 

Jedná se o investice do dopravní infrastruktury ve vlastnictví veřejného 
sektoru, modernizace infrastruktury železniční sítě nečelí přímé 
konkurenci ze strany jiné infrastruktury stejné povahy, soukromé 
financování v této oblasti v ČR není nebo je zanedbatelné a současně 
infrastruktura není navržena tak, aby selektivně upřednostňovala 
konkrétní podnik nebo odvětví, ale poskytuje výhody celé společnosti. 

Uveďte dobu 
implementace 

Investice se skládá z více konkrétních projektů, dokončení všech projektů 
se předpokládá do konce roku 2023, některé z projektů již byly zahájeny 
v roce 2020. 

 

Elektrizace železnic 

Výzva Přechod od využívání fosilních paliv k bezemisní dopravě 

Cíl Zvyšování podílu energie pro dopravu, která nepochází z fosilních zdrojů 

Implementace Správa železnic v rámci projektů výstavby a modernizace železniční 
infrastruktury. Správa železnic disponuje dostatečnou implementační 
kapacitou, neboť tato organizace zajišťuje mnohem větší rozsah projektů. 

Spolupráce a zapojení 
zúčastněných stran 

MD, SFDI, Správa železnic 

Překážky a rizika Rizika spojená se zadáním veřejné zakázky 

Cílové skupiny 
populace a 
ekonomické subjekty 

Železniční dopravci v osobní i nákladní dopravě, cestující veřejnost a 
přepravci 

Souhrnné náklady 
realizace financované 
z RRF za celé období 

6,7 mld. Kč 

Dodržování pravidel 
státní podpory 

Jedná se o investice do dopravní infrastruktury ve vlastnictví veřejného 
sektoru, modernizace infrastruktury železniční sítě nečelí přímé 
konkurenci ze strany jiné infrastruktury stejné povahy, soukromé 
financování v této oblasti v ČR není nebo je zanedbatelné a současně 
infrastruktura není navržena tak, aby selektivně upřednostňovala 
konkrétní podnik nebo odvětví, ale poskytuje výhody celé společnosti.  

Uveďte dobu 
implementace 

Investice se skládá z více konkrétních projektů, dokončení všech projektů 
se předpokládá do konce roku 2023, některé z projektů již byly zahájeny 
v roce 2020. 

 

Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury) 

Výzva Přispět k dlouhodobému cíli dokončování železniční sítě 

Cíl Přispět ke zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní dopravě a osobní 
dopravě a energetických úspor staničních budov. 
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Implementace Správa železnic v rámci projektů výstavby a modernizace železniční 
infrastruktury. Správa železnic disponuje dostatečnou implementační 
kapacitou, neboť tato organizace zajišťuje mnohem větší rozsah projektů. 

Spolupráce a zapojení 
zúčastněných stran 

MD, SFDI, Správa železnic 

Překážky a rizika Rizika spojená se zadáním veřejné zakázky a s projektovou přípravou 
liniových staveb 

Cílové skupiny 
populace a 
ekonomické subjekty 

Železniční dopravci, cestující veřejnost, přepravci. Jedná se o příspěvek 
k regionální, sociální a ekonomické soudržnosti. 

Souhrnné náklady 
realizace financované 
z RRF za celé období 

11,6 mld. Kč 

Dodržování pravidel 
státní podpory 

Jedná se o investice do dopravní infrastruktury ve vlastnictví veřejného 
sektoru, modernizace infrastruktury železniční sítě nečelí přímé 
konkurenci ze strany jiné infrastruktury stejné povahy, soukromé 
financování v této oblasti v ČR není nebo je zanedbatelné a současně 
infrastruktura není navržena tak, aby selektivně upřednostňovala 
konkrétní podnik nebo odvětví, ale poskytuje výhody celé společnosti. 

Uveďte dobu 
implementace 

Investice se skládá z více konkrétních projektů, dokončení všech projektů 
se předpokládá do konce roku 2023, některé z projektů již byly zahájeny 
v roce 2020. 

 

Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky a 
bezbariérové trasy) 

Výzva Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. 

Cíl Přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu opatřeními na 
železničních přejezdech a zlepšením stavu mostních a tunelových objektů. 
V případě měst a městských aglomerací snižovat podíl cest individuální 
automobilovou dopravou a zvyšovat podíl veřejné hromadné dopravy a 
aktivních způsobů dopravy (pěší, cyklistika). 

Implementace Správa železnic, kraje a obce. Správa železnic disponuje dostatečnou 
implementační kapacitou, neboť zajišťuje mnohem větší rozsah projektů. 
V případě obcí a krajů budou projekty cyklostezek a bezbariérových tras 
zajišťovány prostřednictvím SFDI. 

Spolupráce a zapojení 
zúčastněných stran 

Ministerstvo dopravy, SFDI, kraje, obce, organizace zřizované a zakládané 
obcemi 

Překážky a rizika Rizika spojená se zadáním veřejné zakázky 

Cílové skupiny 
populace a 
ekonomické subjekty 

Dopravci, cestující veřejnost a přepravci 
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Souhrnné náklady 
realizace financované 
z RRF za celé období 

4,8 mld. Kč 

Dodržování pravidel 
státní podpory 

Jedná se o investování do dopravní infrastruktury ve vlastnictví veřejného 
sektoru, modernizace infrastrukturní sítě nečelí přímé konkurenci ze 
strany jiné infrastruktury stejné povahy, soukromé financování v této 
oblasti v ČR není nebo je zanedbatelné a současně infrastruktura není 
navržena tak, aby selektivně upřednostňovala konkrétní podnik nebo 
odvětví, ale poskytuje výhody celé společnosti. 

Uveďte dobu 
implementace 

Investice se skládá z více konkrétních projektů, dokončení všech projektů 
se předpokládá do konce roku 2023, některé z projektů již byly zahájeny 
v roce 2020. 
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Doprava má vztah k zelené agendě, neboť její provoz má vždy negativní dopad na životní prostředí a 
veřejné zdraví a vykazuje vysokou spotřebu energie, z rozhodující části z fosilních zdrojů. Tyto negativní 
vlivy je nutné minimalizovat, přičemž jedním z nástrojů je zavádění moderních technologií a 
digitalizace. 
 
Investice Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře přispívají ke zvyšování kapacity 
tratí, což uvolňuje prostor zejména pro nákladní dopravu (viz cíle zelené dohody pro Evropu převést 
75 % silniční dopravy na železniční a vodní dopravu), a dále umožňují mezinárodní interoperabilitu, což 
je rovněž důležitý prvek ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. 
 
Investice Elektrizace železnic je nejvýznamnějším prvkem elektromobility, neboť v případě použití 
střídavého systému 25 kV se dosahuje energetická účinnost dopravy až na úroveň 95 % (v případě 
spalovacího motoru se jedná jen kolem 30 %, v případě cyklu elektrolýza – palivový článek – baterie 
40 %), neboť systému umožňuje rovněž rekuperaci brzdné energie. Výhodou takového přenosu 
energie je i to, že není nutné používat baterie, které po ukončení životnosti vyžadují složitou recyklaci. 
Elektrizaci je nutné dát do souvislostí s výrobou elektrické energie z obnovitelných a jaderných zdrojů 
a s postupným útlumem využívání uhlí (viz komponenta energetika). Posílení výkonu traťových 
napájecích stanic pak dojde k možnému využití kopcovitých tratí pro těžkou nákladní dopravu (v 
případě ČR jde zejména o trať Brno – Havlíčkův Brod – Kolín, která je dvoukolejná, avšak v současných 
podmínkách obtížně využitelná pro těžkou nákladní dopravu. Jedná se o bezemisní dopravu. Elektrická 
trakce je rovněž výhodná v případě havárií, kdy je minimalizován únik ropných produktů do 
povrchových vod. 
 
Investice Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury). Investice je zaměřena na 
projekty železniční infrastruktury, částečně se jedná o dílčí zlepšení tras TEN-T a částečně navazujících 
tratí na TEN-T s cílem zajistit napojení regionů ležících mimo síť TEN-T. Jde o dílčí zvýšení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy, které se plně projeví v synergii s realizací dalších projektů 
financovaných z CEF, Fondu soudržnosti a Státního rozpočtu. Zvýšení podílu železniční dopravy vede 
k úsporám v emisích znečišťujících látek, skleníkových plynů a trakční energie, proto má opatření 
mitigační charakter. Jedná se o modernizaci stávajících tratí, proto nedochází k další fragmentaci 
krajiny. Samotná výstavba bude realizována s ohledem na recyklovatelnost stavebního materiálu po 
ukončení životnosti stavby. Součástí investice je rovněž modernizace staničních budov včetně 
zateplování s pozitivními dopady na energetickou spotřebu. 
 
Investice Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky a 
bezbariérové trasy) je zaměřena na minimalizaci počtu nehod na železničních přejezdech, jejichž 
dopady jsou značné s vysokými materiálními a lidskými ztrátami. Modernizace železničních mostních 
objektů bude zároveň řešena tak, aby tyto objekty měly vyšší odolnost vůči extrémům počasí, které 
mají v souvislosti s klimatickou změnou přibývat. V rámci bezpečnosti zranitelných účastníků provozu 
se počítá rovněž s investicemi do infrastruktury pro aktivní mobilitu (pěší, cyklistická doprava a 
bezbariérové trasy), což zároveň přispěje k podpoře aktivní mobility ve městech. 
 

 


