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Summary 

There is made the survey of the used subsidies from EU Funds and of  financial   

means of means of the selected firm and are proposed some possible changes in the field of  

using funds in the presented thesis  „The Use of EU subsidies in the RSD ČR“. 

The practical part of the thesis includes a detailed analysis of the above-mentioned funds 

and of their subsequent evaluation. There are evaluated  the expenditures on total usability 

of Funds during the last 4 years and designed the changes and the measures on the basis of 

theoretical experiences listed  in the last part of the the thesis. The overall results should 

help to achieve corporate goals and to maximize the use of those funds. 

Based on the Analyses and personal experiences, I have proposed a more effective use of 

the Funds aimed to show the company’s other alternatives in the field of the use of the 

subsidies and  to reveal hidden weaknesses recorded in written form in this  thesis. 

 

Keywords: EU, Subsidies, Funds 

 

Anotace  

V předložené práci na téma „Využití dotací z EU v RSD ČR“ je zpracován přehled 

využitých dotací z fondů EU a z prostředků fondů vybrané firmy a jsou navrženy některé 

možné návrhy změn v oblasti využití fondů.  

Praktická část zahrnuje podrobný rozbor výše zmiňovaných fondů a jejich následné 

zhodnocení. Jsou vyčísleny výdaje na celkovou využitelnost za poslední 4 roky a na 

základě teoretických zkušeností navrhnuty změny a opatření, která jsou uvedena v poslední 

části práce. Celkové výsledky by měly pomoci k dosažení firemních cílů a maximálního 

využití daných fondů.  

Z provedených analýz a z vlastních zkušeností jsem navrhla zefektivnění využití 

fondů, které má za cíl ukázat společnosti další alternativy v oblasti využití dotací a odhalit 

skryté nedostatky, které jsou písemně zaznamenány v tomto projektu. 

 

Klíčová slova: EU, dotace, fondy  
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SEZNAM ZKRATEK 
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ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 

EU   Evropská unie 

MHD   Městská hromadná doprava 

MÚK   Mimoúrovňové křižovatky 

OPD   Operační program Doprava 

PHS   Protihlukové stěny 

RSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 

TEN-T  Trans-evropská dopravní síť 

TSI   Technické specifikace pro interoperability 

ZoÚ   ZÁKON Č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 

Cizojazyčné zkratky 

NUTS   Nomenclature of Territorial Statistical Inits - Nomenklatura  
   územních statistických jednotek, územní statistické jednotky,   
   vymezené pro potřeby regionální politiky Evropské unie 
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1 Úvod 
 

Vstup do Evropské unie byl kvalitativním posunem. Přinesl značné prostředky 

našim strukturálně postiženým regionům. Evropský fond soudržnosti1, který je určen na 

podporu velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy financuje méně rozvinuté 

regiony. Zaměřila jsem se proto na využití fondů EU v moravskoslezském kraji a to 

Ředitelství silnic a dálnic ČR pobočka Ostrava. 

Využití dotací z fondů Evropské unie pro oblast dopravy v České republice bude 

v letech 2007 až 2013 realizována především prostřednictvím Operačního programu 

Doprava. Hlavní roli řídícího orgánu hraje v tomto sektoru Ministerstvo dopravy a to 

prostřednictvím Odboru fondu EU pro tento operační program. S pomocí Operačního 

programu Doprava jsou realizovány zejména hlavní strategické dopravní cíle. 

Operační program Doprava je největší operační program v České republice - 

připadá na něj 5,774 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU 

pro období 2007-2013.2  

Cílem této práce je popsat a analyzovat celý proces využití dotací z fondů Evropské 

unie v Ředitelství silnic a dálnic ČR s pobočkou v Ostravě.  

Bakalářská práce se zaměří na problematiku současného stavu využití dotací 

z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. 

V druhé kapitole hlouběji popíši charakteristiku firmy Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Uvedu zde podrobněji, čím se společnost zabývá. Jaký má organizace základní účel a 

předmět činnosti. Dozvíte se zde, jaké jsou hlavní úkoly organizace Ředitelství silnic a 

dálnic. 

Třetí kapitola je zaměřena na systém získávání dotací z Evropské unie. Přiblížím tři 

základní otázky ohledně dotací z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního 

programu doprava. Pokusím se ukázat jakým způsobem Ředitelství silnic a dálnic získává 
                                                 
1 Fond soudržnosti EU je doplňkovým fondem, nikoli strukturálním. Jeho cílem je posílit hospodářskou a 
sociální soudržnost. www.opd.cz 

2  Zdroj: www.opd.cz  
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dotace z fondů Evropské unie, a jak s nimi dále nakládá. Blíže tedy budu specifikovat 

oblasti podpor. 

Čtvrtá kapitola zahrnuje analýzu současného stavu využití dotací z Evropské unie 

v Ředitelství silnic a dálnic ČR kde Vám podrobněji přiblížím v rámci jednoho projektu, 

na co se čerpané peníze využívají.  

Jedním z cílů Ředitelství silnic a dálnic skrze operační program Doprava je 

zaměření na propojení silnice I/11 a I/56 Spojka S1 v Opavě. Popíši význam a umístění 

stavby. Jak probíhal stav přípravy na realizaci propojení silnice I/11 s I/56 Spojka S1 

v Opavě.  

Pátá kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení. Kde se budu snažit zhodnotit 

současný stav využívání dotací z Evropské unie. Uvedu zde příklad fiktivní projektové 

žádosti o potvrzení podpory podle čl. 39-41 nařízení (ES) č. 1083/2010.  
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2 Charakteristika organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená 

Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon 

vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení 

správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic 

a silnic I. třídy.3   

2.1. Zřizovací listina 

Podle § 31 a 32 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky ČR (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů vydal ministr dopravy a 

spojů České republiky rozhodnutí č. 12 164*96-KM ze dne 4. prosince 1996, kterým 

rozhodl o splynutí Ředitelství silnic ČR, Ředitelství dálnic Praha, České Budějovice, Plzeň, 

Liberec, Pardubice, Brno a Ostrava. Tyto organizace zanikají a nová státní příspěvková 

organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR vzniká dnem 1. ledna 1997. 

Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 ze dne 4. prosince 1996, č.j.:12 

164/1996-KM, ve znění dodatku č. 1 246/00-KM ze dne 10. března 2000, dodatku č. 2 č.j.: 

1458/00-KM ze dne 21.dubna 2000, dodatku č. 3 č.j.: 24060/01-410 ze dne 28. června 

2001, dodatku č. 4 č.j.: 4026/01-KM ze dne 18. září 2001, dodatku č. 5 č.j.: 526/2-410-

PRIV ze dne 26. listopadu 2002 a dodatku č. č.j. 433/2005-410-PRIV/1 ze dne 21. 

července 2005 se vydává v úplném znění takto: 

Zřizovatel:   Ministerstvo dopravy 

Název organizace:  Ředitelství silnic a dálnic 

Identifikační číslo:  65993390 

Sídlo organizace:  Praha 4, Na Pankráci 56 

Zřízena ke dni:  1. 1. 1997 

                                                 
3  Zdroj: www.rsd.cz 
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2.2. Základní účel a předmět činnosti 

Základním účelem a předmětem činnosti státní příspěvkové organizace Ředitelství 

silnic a dálnic ČR (dále jen organizace) je hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. Třídy se 

součástmi a příslušenstvím, dle § 12 a následně zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spolu se souvisejícími právy a závazky a 

souvisejícími pozemky je zabezpečení údržby a opravy dálnic a silnic I. Třídy vymezených 

v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Dále hospodařit se součástmi a příslušenstvím k 

ostatním silnicím I. Třídy do doby přechodu majetku státních příspěvkových organizací. 

ŘSD ČR má dále na starost správu a údržbu silnic podle rozhodnutí ministra dopravy a 

spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 28. června 2001. ŘSD ČR zabezpečuje údržbu a opravy 

těchto silnic příslušné státní příspěvkové organizace Správa a údržba silnic v souladu se 

svými zřizovacími listinami. Zabezpečuje výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich 

součástí a příslušenství a dalších staveb nutných pro provoz na dálnicích a silnicích a pro 

jejich údržbu, opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto 

majetkem. Zabezpečuje plnění závazku státu, vyplývajícího z koncesionářských smluv, 

uzavřených mezi státem a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pověření 

Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik 

mezi státem a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržbu dálnic. Provádí 

zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic. Zabezpečuje 

činnosti související se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních 

zařízení na dálnicích a silnicích I. Třídy (včetně rychlostních komunikací). Provozuje 

systém výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice. 

V rámci svého základního účelu a předmětu činnosti plní organizace tyto hlavní 

úkoly, zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce v oblasti silnic a 

dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, 

poskytuje jim podklady a zpracovává stanoviska. Zpracovává podklady, návrhy a 

zdůvodnění pro získání a účelné rozdělení prostředků pro silnice a dálnice a dohlíží na 

jejich hospodárné využití u organizací Spravuje údržbu silnic. Zajišťuje veškeré činnosti 

pro přípravu a realizaci stavby včetně zatěžování a zcizování movitého i nemovitého 

majetku, modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným správcům.  

2010 4 
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Zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na zpracování technických 

předpisů a zpracování podklady pro ně. Zajišťuje výkon majetkové správy, vedení 

příslušné majetkové evidence a paspartů a je provozovatelem informačního systému 

nemovitostí, které jsou součástí pozemní komunikací, nebo jsou dotčeny územní přípravou, 

nebo výstavbou pozemních komunikací. Stará se o hlavní prohlídky mostů na silnicích 

v rozsahu obecně závazných předpisů. Plní stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic a 

dálnic a zajišťuje vydávání silničních map. Zabezpečuje informační systém silničního 

hospodářství včetně silniční databanky a zabezpečuje zimní zpravodajskou službu o 

sjízdnosti silnic a dálnic. Provádí výběrová řízení na pronájem ploch pro obslužná zařízení 

a jiná zařízení a uzavírá příslušné nájemní smlouvy. Poskytuje poradenskou konsultační a 

zkušební činnost v oboru silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti 

včetně návrhů opatření. Provádí svodné činnosti související s výkonem správy a údržby 

silnic a dálnic. Zajišťuje úkoly hospodářsko-mobilizačních příprav. Má na starost sklady 

mostních provizorií a provozuje Jednotný systém dopravních informací pro ČR dle 

Usnesení vlády č. 590 ze dne 18. května 2005, dále poskytuje dopravní informace, podílí 

se na celostátní koncepci rozvoje výkonového zpoplatnění. Zprostředkovává výběr 

výkonových poplatků na vybraných pozemních komunikacích v České republice. Zabývá 

se smluvními vztahy provozování systému výkonového zpoplatnění, spolupracuje s Policií 

České republiky a Celní správou České republiky v oblasti kontroly úhrady výkonového 

poplatku. Shromažďuje, uschovává a zpracovává údaje za účelem stanovení, výběru a 

případného vymáhání výkonového poplatku, zajišťuje smluvní vztahy ke stavbám, které 

svým účelem slouží výlučně uživatelům pozemních komunikací dle stanovení §10, odst. 3) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.4

 

 

 

                                                 
4 Zdroj: Zřizovací listina ŘSD ČR , viz příloha č. 1 
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3  Systém získávání dotací 

Dotace z evropského Fondu soudržnosti a evropského Fondu pro regionální rozvoj 

získává Ředitelství silnic a dálnic ČR pomocí Operačního programu Doprava (OPD). 

Jedná se o finanční nástroj, pro čerpání prostředků z fondů EU určených na rozvoj 

dopravní infrastruktury ČR.  

Programové období (2007-2013) OP Doprava je v rámci celé ČR největším 

operačním programem. Jeho celková alokace je 5,774 miliard EUR, což je cca 22% ze 

všech prostředků pro ČR z fondů EU pro toto období. 

Ministerstvo dopravy vykonává pro OPD roli tzv. Řídícího orgánu. V rámci 

ministerstva byl výkonem činností Řídícího orgánu pověřen odbor fondů EU. Do realizace 

je v roli tzv. Zprostředkujícího subjektu zapojen i Státní fond dopravní infrastruktury 

(SFDI). 

„Rozvinutost a kvalita dopravního systému je jedním z důležitých faktorů 

všeobecného ekonomického rozvoje země. Ještě důležitější se jeví spolehlivě fungující 

dopravní systém pro Evropskou unii, jenž představuje v současnosti nejpokročilejší 

ekonomickou integraci ve světové ekonomice, která zastřešuje již 27 evropských zemí.“5  

3.1. Evropský fond soudržnosti 

„ Je to peněžní fond, který je součástí souhrnného rozpočtu Evropské unie, určený 

pro financování projektů v oblasti dopravy a životního prostředí v členských zemích, 

jejichž HDP na osobu nepřesahuje 90 % průměru Evropské unie. Fond soudržnosti 

(Kohezní fond) slouží nikoliv na rozvoj regionů, ale celých zemí. Jde sice také o rozvojový 

fond, ale nepočítá se mezi strukturální fondy, protože má odlišný charakter. Podmínkou 

zavedení jednotné měny je, že státy nemohou mít velké schodky veřejných rozpočtů, ale na 

druhé straně bylo potřeba dotvořit jednotný trh a do praxe zavést i velice drahé směrnice 

Evropského společenství v oblasti dopravní infrastruktury (transevropské stě) a v oblasti 

životního prostředí (čističky odpadních vod, zajištění skládek). Chudší státy vystoupily 

                                                 
5 FOJTÍKOVÁ, L., LIEBEDZIK, M. Společné politiky Evropské unie. 1. vyd. C. H. Beck, 2008. s.179. ISBN 
978-80-7179-939-9, s.119. 
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s logickým argumentem, jak mají omezit výdaje, když je musí zase zvýšit kvůli uvedeným 

investicím. Proto vznikl právě Fond soudržnosti, který má pomoci řešit tento problém.“6

3.2. Evropský fond pro regionální rozvoj 

„Evropský fond regionálního rozvoje pomáhá snižovat rozdíly mezi životní úrovní 

různých regionů a pomáhá omezovat zaostávání nejproblematičtějších regionů. 

K vyrovnání hlavních regionálních rozdílů v rámci Evropské unie napomáhá tím, že se 

podílí na strukturálním rozvoji zaostalých regionů a na hospodářské a sociální soudržnosti 

regionů.“7

3.3.  Operační program doprava 

„ Operační program Doprava navazuje na strategické cíle vytyčení v dopravní 

politice 4eské republiky, ve strategických dokumentech projednaných vládou ČR a podílí 

se tak na řešení slabých stránek odvětví při využití identifikovaných příležitostí a možností. 

Operační program má tyto priority: 

1. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního 

významu; 

2. Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí; 

3. Technická pomoc. 

Tyto priority budou spolufinancovány příspěvkem z ERDF. Modernizace a rozvoj 

dopravní infrastruktury evropského významu jsou navrženy jako priorita ke 

spolufinancování z programu ISPA a následně z Fondu soudržnosti, vzhledem k charakteru 

a vyšší finanční náročnosti jednotlivých projektů. Zbývající dvě priority, tj. rozvoj 

dopravní obslužnosti, budou realizovány v rámci SROP.“8

                                                 
6 NOVOTÍKOVÁ, Helena. Dotační receptář: všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 
Praha LexisNexis CZ, 2005. 235 s. ISBN 80-86920-03-8, s. 81. 

7 NOVOTÍKOVÁ, Helena. Dotační receptář: všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 
Praha LexisNexis CZ, 2005. 235 s. ISBN 80-86920-03-8, s. 67. 

8 SKOKAN, Karel. Evropská regionální politika. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-
5, s. 91 
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Nejdříve Vám přiblížím 3 základní otázky: 

 

Kdo může v OP Doprava žádat o podporu? 

O podporu mohou žádat vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci 

drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, dále vlastníci překládacích mechanismů 

u multimodální dopravy a případně další relevantní subjekty. 

 

Kdo má OP Doprava na starosti? 

Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy. Roli Řídícího orgánu v rámci 

ministerstva pak vykonává Odbor fondů EU. 

 

Jak je OP Doprava financován?  

OPD je financován ze dvou fondů: 

• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 9  

• Fondu soudržnosti (FS)  

3.4. Projekty financované z OP Doprava 

Doprava OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na 

logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

Celková alokace Operačního programu Doprava je 5 774 081 203 EUR. Finální schválení 

dokumentu OPD Evropskou komisí proběhlo v roce 2007. 

3.4.1. Modernizace železniční sítě TEN-T  

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 2,190 mld. €, tj. 37,93 % OPD. 

Zde například patří modernizace tranzitních koridorů a rozhodujících železničních uzlů na 
                                                 
9  Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v rámci 
Evropské unie vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. 
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síti TEN-T, dále pak zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení 

provozu, včetně úprav vozidel a opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na 

životní prostředí a veřejné zdraví apod.  

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

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 1,607 mld. €, tj. 27,84 % OPD. 

Možné zaměření projektů může směřovat na výstavbu dalších úseků sítě TEN-T, 

modernizaci a zvětšit kapacitu již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. 

tříd sítě TEN-T. Na koordinované řízení dopravního provozu, systémů zjišťujících výskyt 

dopravní nehod apod., následně k opatření k minimalizaci vlivů dokončených staveb na 

životní prostředí a veřejné zdraví typu budování protihlukových zdí a valů a na výměn 

oken u obytných domů, výstavby mostů pro migraci živočichů apod.  

3.4.3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T  

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,393 mld. €, tj. 6,82 % OPD. 

Zde může projekt směřovat na modernizaci důležitých železničních uzlů, rekonstrukci 

železničních tratí, vč. zajištění inter-operability, dále pak na postupnou elektrizaci dalších 

železničních tratí a k opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní 

prostředí a veřejné zdraví apod.  

3.4.4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T  

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 1,051 mld. €, tj. 18,20 % OPD. 

Tady je důležitá modernizace a odstraňování závad na silnicích I. třídy, budování obchvatů 

a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě. Implementace telematických systémů na 

silnicích I. třídy, zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a 

citlivých oblastech. Následné opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na 

životní prostředí a veřejné zdraví apod.  

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

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,330 mld. €, tj. 5,72 % OPD. 

Patří zde vybudování systému řízení a regulace městského silničního provozu pro 
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optimalizaci propustnosti uzlů na hlavní uliční síti města, dále výstavba nových úseků 

metra apod.  

3.4.6.  Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské 
vodní dopravy  

Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,119 mld. €, tj. 2,07 % OPD.  

Možné projektové zaměření je například zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy 

řešením problémů splavnosti na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách a 

modernizace říčních plavidel, podpora nových multimodálních technologií překládky apod.  

3.4.7. Technická pomoc  

Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 0,081 mld. €, tj. 1,42 % OPD. 

Zaměření na projekty ohledně financování aktivit spojených s řízením programu, např. 

zabezpečení kvalitní personální kapacity na všech úrovních implementační struktury, na 

podporu při výběru projektů, podporu monitoringu programu a projektů, zabezpečení 

publicity programu a projektů, podporu schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční 

prostředky z programu atd. 10

 

Většina prostředků je z OPD směrována na rozvoj silniční a železniční dopravní 

infrastruktury celostátního a mezinárodního významu a to především na tzv. Trans-

evropských dopravních sítích (TEN-T). Dále je podpora z OPD směrována také na rozvoj 

vodní dopravy, MHD v Praze, víceúčelové dopravy a inteligentních dopravních systémů. 

Jednou z prioritních os je o tzv. Technická pomoc, která slouží k podpoře vlastní realizace 

OPD. Obecně platí, že možnými příjemci podpory jsou správci dotčené infrastruktury, 

popřípadě provozovatele předmětu podpory u neinfrastrukturálních projektů. 

 

 Více než 90% alokace OPD budou čerpat předem daní majoritní příjemci, kterými 

jsou státní investorské organizace (Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní 

cesty, Ředitelství vodních cest) a také hlavní město Praha. Pro zbývající prostředky, 
                                                 
10 Zdroj OP Doprava, www.opd.cz 
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především pro víceúčelovou dopravu a podporu telematiky, není okruh možných příjemců 

omezen.11  

Specifickými cíli OP Doprava jsou: 

• výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících; 

• výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy; 

• výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T; 

• zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska 

problematiky dopravy; 

• výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. 

Prahy.12 

3.5. Žádost o podporu z Operačního programu Doprava 

Nežli zažádáme EU o dotaci prostřednictvím Operačního programu Doprava je 

velmi důležité si daný projekt dobře promyslet a kvalitně zpracovat. „Projekt lze definovat 

např.: jako řadu aktivit se stanovenými cíli, které vedou ke konkrétnímu výsledku v daném 

časovém rámci, nebo např. jako časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvořit jedinečný 

produkt či službu. Projekt, jenž musí naplnit stanovené cíle a záměry pomocí dostupných 

zdrojů během vymezeného období, je připraven tak, aby se vypořádal s problémy, jejichž 

řešení je požadováno.“13

3.5.1. Pokyny pro vyplnění projektové žádosti OP Doprava 

Pokyny pro vyplnění projektové žádosti (dále je pokyny) jsou vypracovány za 

účelem pomoci žadatelům (budoucím příjemcům) Operačního programu Doprava (dále jen 

OP Doprava nebo OPD) při zpracování projektové žádosti v aplikaci Benefit7. Pokyny 

                                                 
11 Zdroj ŘSD ČR. 

12 Zdroj: OP Doprava, www.opd.cz. 

13 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1. vyd. Praha GRADA Publishing, a.s. 
2004. 196 s. ISBN 80-247-0828-0, s. 121. 
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svým zaměřením doplňují Pokyny pro žadatele OP Doprava a navazují na programový 

dokument -  Operační program Dopravy na léta 2007 – 2013. 14

3.5.2. Kde žádost získat  

Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici 

v elektronické podobě formě na centrálním serveru systému Benefit7 a to na webové 

adrese www.eu-zadost.cz. 

Před podáním první projektové žádosti je nutné provést registraci uživatele 

v aplikaci Benefit7. Registraci nového uživatele je možné provádět po otevření webové 

aplikace Benefit7 na záložce „Registrace“, kde je nutné vyplnit základní kontaktní údaje o 

uživateli.15

3.5.3. Vytvoření nové žádosti 

Novou projektovou žádost je možné vytvořit na záložce „Nová žádost“, po jejímž 

spuštění je nutné v seznamu formulářů projektových žádostí vybrat položku „OPD – OP 

Doprava“. Po zadání identifikace operačního programu se zobrazí nabídka veškerých 

aktuálně vyhlášených výzev pro předkládání projektů v rámci OP Doprava.  

 

Kliknutím na příslušnou výzvu se zobrazí přehled jednotlivých datových oblastí 

projektové žádosti, které obsahují základní údaje o předkládaném projektu a která musí být 

uživatelem aplikace následovně vyplněna: 

• Identifikace žádosti; 

• Projekt; 

• popis projektu; 

• území dopadu; 

• místo realizace NUTS5; 

                                                 
14 Zdroj OP Doprava, www.opd.cz. 

15 Zdroj OP Doprava, www.opd.cz. 
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• realizované investiceNUTS3; 

• žadatel projektu; 

• adresa žadatele; 

• osoby žadatele; 

• hodnoty indikátorů; 

• enviromentální kritéria; 

• prioritní téma; 

• přehled financování; 

• finanční plán; 

• horizontální témata; 

• publicita; 

• výběrové řízení; 

• přílohy projektu. 

 

4 Analýza současného stavu  

Ředitelství silnic a dálnic s pobočkou v Ostravě má za úkol řešit projekty silniční 

dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie týkajícího se 

moravskoslezského kraje. Jedním z cílů je zaměření na propojení silnice I/11 a I/56 Spojka 

S1 v Opavě.  

4.1. Dopravní význam stavby Spojky S1 v Opavě 

Spojka S1 je navrhované propojení silnic I/11 a I/56 v Opavě. Jedná se o první 

(východní) část obchvatu města Opavy. Spolu s východní částí severního obchvatu 

představuje spojka S1 základní krok k vymístění tranzitní dopravy mimo centrum města 

Opavy. Stávající komunikační systém města Opavy je charakteristický svým vějířovitým 

uspořádáním. Páteřními komunikacemi tohoto systému jsou stávající silnice I/11, I/46, I/56, 

I/57 a II/464, které ve stávajícím uspořádání přivádějí veškerou tranzitní dopravu do centra 
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města Opavy, kde na neúplném vnitřním městském okruhu dochází k distribuci tranzitní 

dopravy mezi výše uvedenými komunikacemi.  

 

Tato skutečnost způsobuje, že kapacita městského okruhu je již téměř vyčerpána, 

dochází zde k nežádoucím dopravním zácpám, ale zejména k velmi výraznému dochází 

negativnímu ovlivnění životního prostředí centrální části města. Tranzitní doprava by měla 

být svedena na přeloženou silnici I/56 (severní obchvat) a velký městský okruh. Funkcí 

spojky S1 a s ní souvisejícího dopravního uzlu v Kateřinkách je propojení navrženého 

severního obchvatu se silnicí I/11. Prostřednictvím výhledového dopravního uzlu 

v Kateřinkách bude řešena distribuce dopravy mezi směry: stávající I/56, spojka S1, 

Hlučínská ulice, nová silnice I/56 a přeložená silnice I/46. Tímto bude možno stáhnout 

většinu tranzitní dopravy z centra města. Spolu s východní částí severního obchvatu 

představuje spojka S1 základní krok k vymístění tranzitní dopravy mimo centrum města 

Opavy. S ohledem na narůstající dopravní komplikace v centrální části města je nutno tyto 

stavby považovat za prioritní.16  

4.2. Umístění a popis stavby 

Nově navrhovaná stavba začíná na silnici I/11 v okružní křižovatce u hypermarketu 

Globus, vede východně zástavby města Opavy a je ukončena v navrhované velké okružní 

křižovatce na rozhraní Kateřinek a Malých Hoštic (tzv. kateřinský dopravní uzel). 

Navrhovaný kateřinský dopravní uzel je křižovatkou spojky S1 se stávající silnici I/56, 

výhledovými rampami severního obchvatu silnice I/56 a výhledovou přeložkou silnice I/46 

směr Sudice.  

 

S ohledem na etapizaci výstavby jednotlivých částí obchvatu města je součásti 

stavby spojky S1 pouze menší část této okružní křižovatky. Další část je zahrnuta do 

stavby východní části severního obchvatu, která by měla na stavbu spojky S1 

bezprostředně navazovat. Část okružní křižovatky postavena v rámci spojky S1 bude 

dočasně fungovat jako styková křižovatka. Spojka S1 je navržena v kategorii S 11,5/80 v 
                                                 
16 Zdroj RSD ČR, www.rsd.cz. 
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celkové délce 1750 metrů. Kromě napojení na stávající okružní křižovatku na začátku trasy 

a ukončení trasy v další okružní křižovatce, jsou veškerá křížení navržena jako 

mimoúrovňová.17 Podrobnější data o stavbě naleznete v příloze č.: 3. 

Kromě spojky S1 stavba zahrnuje také výstavbu části kateřinského dopravního uzlu. 

Velká okružní křižovatka s propletenými úseky byla zvolena jako optimální řešení pro 

výhledové propojení spojky S1, stávající silnice I/56, výhledových ramp napojujících 

severní obchvat a jeho pokračování ve směru na Ostravu (přeložka silnice I/56) a přeložky 

silnice I/46. Velká okružní křižovatka respektuje nutnost propojení šesti komunikací 

v jednom uzlu, vyhovuje předpokládaným výhledovým intenzitám dopravy a umožňuje 

bezproblémovou postupnou realizaci staveb (spojka S1 a východní část severního obchvatu 

v blízkém časovém horizontu, přeložka I/46 směr Sudice a I/56 směr Ostrava ve výhledu). 

Přeložka silnice I/56 směrem do centra (Hlučínská ulice) je navržena v délce 0,230 km 

zčásti v kategorii MS 9 a zčásti v kategorii S 9,5. Přeložka silnice I/56 od okružní 

křižovatky směrem na Malé Hoštice v délce 0,250 km je navržena v kategorii S 9,5. Obě 

zmíněné přeložky odklánějí stávající silnici I/56 s cílem zpomalit dopravu před vjezdem do 

okružní křižovatky a zlepšit úhel napojení do křižovatky. Dále jsou součástí stavby 

přeložky dotčených obslužných a účelových komunikací, přestavba zastávky MHD u 

hypermarketu Globus, úpravy pěších komunikací, výstavba silniční kanalizace navržených 

komunikací, přeložky dotčených inženýrských sítí a další objekty.18

 

4.3.  Stav přípravy 

Na stavbu byla vydána všechna stavební povolení. Na základě výběrového řízení 

byl vybrán zhotovitel stavby, kterému bylo předáno staveniště. Zahájení stavby proběhlo v 

dubnu 2008 a zprovoznění stavby se uskutečnilo již 12/2009. Konkrétní data o stavbě 

Spojky S1 v Opavě naleznete v příloze č. 2. Plánovaný rozpočet a harmonogram projektu 

naleznete v příloze č.: 4 a 5. V tabulce č.: 1 naleznete přesná data o stavu přípravy 

propojení I/11 a I/56. 

                                                 
17 Zdroj ŘSD ČR, www.rsd.cz. 

18 Zdroj ŘSD ČR, www.rsd.cz. 
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Tab. 1. Stav přípravy propojení I/11 a I/56.19

Zjišťovací 
řízení 

Schválení 
IZ 

Vydání 
UR 

Vydání 
SP 

Vyhlášení 
výběrového 

řízení 

Zahájení 
stavby 

Uvedení 
do 

provozu 

05/2002 12/2001 04/2004 03/2008 10/2007 04/2008 12/2009 

Zdroj: ŘSD ČR, vlastní tvorba. 

 

4.4. Plánované hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Monitorované indikátory (ukazatele) poskytují zpětnou vazbu o tom, zda 

poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tedy jestli projekty dosáhly svých cílů, které 

žadatelé uvedli do žádosti o finanční podporu.20 V tabulce č.: 2 jsou uvedeny plánované 

hodnoty monitorovacích ukazatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 . Pozn. Ředitelství silnic a dálnic dne 15. 12. 2009 s předstihem zprovoznilo první (východní) část 
obchvatu města Opavy. Vymístění tranzitní dopravy mimo centrum města Opavy je hlavní prioritou otevření 
nové spojky. 
20 www.socialnisluzby-ipjmk.cz
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Tab. 2. Plánované hodnoty monitorovacích ukazatelů. 

Název indikátoru Jednotka Výchozí hodnota Plánovaná hodnota 

Počet projektů 
podporujících 
dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

Počet 0,00 1,00

Délka nových dálnic 
a rychl. Silnic a 
silnic 1. tř. (mimo 
TEN-T) 

km 0,00 1,75

Délka 
rekonstruovaných 
silnic 1. třídy – 
mimo TEN-T 

km 0,00 0,51

Hodnota úspory 
času v silniční 
dopravě 

% 100,00 89,00

Snížení míry 
nehodovosti na 
dotčených úsecích 

% 100,00 84,00

Zdroj: Schvalovací protokol Č.J.: 56/2008-430-PPR/10, vlastní tvorba. 
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5 Návrhy a doporučení  

V této kapitole Vás seznámím, jakým způsobem lze žádat o dotaci z fondů 21  

Evropské unie prostřednictví Operačního programu Doprava. Prvním krokem je registrace 

se na portálu www.eu-zadost.cz na centrálním serveru Benefit7. Cílem bude získat dotaci z 

OPD na projekt odvedení tranzitní dopravy mimo obydlené části města Opava. Uživatelské 

označení žádosti, které se nebude nikam předávat není ani zobrazeno na tiskové sestavě, 

slouží pouze k lepší orientaci mezi větším množstvím žádostí jednoho uživatele. 

Registrační číslo žádosti je 56/2008-430-PPR. Žadatelem v tomto případě je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. 

5.1. Projekt 

Zde se uvede: 

1. Prioritní osa - 4 

2. Oblast podpory -  4.1 

3. Typ účetní jednotky – vybírá se jedna z 8 dostupných hodnot číselníku 

typů účetních jednotek (podle typu žadatele).  

„Účetními jednotkami podle právní úpravy jsou právnické osoby, které mají sídlo 

na území České republiky (§ 1 odst. 2 písm. a/ ZoÚ), zahraniční osoby, pokud na území 

ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů (§ 1 odst. 2 písm. d/ 

ZoÚ).  

Účetními jednotkami dále mohou být organizační složky státu podle zvláštních 

předpisu (§ 1 odst. 2 písm. c/ ZoÚ), fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány 

v obchodním rejstříku (§ 1 odst. 2 písm. d/ ZoÚ), ostatní fyzické osoby, které jsou 

podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných 

plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 

částku 6 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, do obratu se nezapočítávají 

příjmy z činnosti, která vykazuje všechny znaky podnikání, kromě toho znaku, že je 

prováděna podnikatelem (§ 1 odst. 2 písm. e/ ZoÚ). 

                                                 
21 Evropský fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj. 
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 Dále sem patří ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého 

rozhodnutí (§  1 odst. 2 písm. f/ ZoÚ), ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou 

účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního předpisu (§ 829 a násl. obč. 

zák.), pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) 

až f) nebo h) (§ 1 odst. 2. písm. g/ ZoÚ), ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení 

účetnictví ukládá zvláštní předpis (§ 1 odst. 2 písm. h/ ZoÚ).“22

4. Název projektu – Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, 

Ostrava. 

5. Datum zahájení projektu - 02. 04. 2010 

6. Datum ukončení projektů - 02. 02. 2014 

7. Výběr režimu podpory – Evropský fond pro regionální rozvoj. 

5.2. Popis projektu  

Stávající komunikační systém aglomerace Opava – Ostrava je nevyhovující. Pro 

tento úsek byla vypracována vyhledávací dopravní studie, která řeší nejvíce problematický 

úsek mezi Mokrými Lazcemi a Krásným Polem, tato studie – vybraná varianta byla 

podkladem pro další přípravu. Předmětem této stavby je přeložka sil. I/11 – odklonění 

dopravy mimo sídelní útvary Hrabyně a Velké Polomi. 

Začátek řešeného úseku je cca – 250 m od křižovatky silnic I/11 a III/4664 km psp 

261, 561 v Mokrých Lazcích, konec úseku je vyveden za Velkou Polom do souběhu se 

stávající silnici I/11 (požadavek obcí na zachování stávajících sil. I/11). Propojení je řešeno 

provizorním napojením na stávající silnice I/11. 

Navržená stavba řeší dva základní problémy v daném území: 

• Odstranění sedmi problémových míst na stávající trase sil. I/11 – Mokré 

Lazce, Hrabyňský kopec, průjezd Hrabyní, Průjezd Josefovicemi, 

                                                 
22 NOVOTÍKOVÁ, Helena. Dotační receptář: všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 
Praha LexisNexis CZ, 2005. 235 s. ISBN 80-86920-03-8, s. 33. 
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Josefovický kopec, průjezd Velkou Polomí a úsek mezi Velkou Polomí a 

hranicí okresu Ostrava, 

• Zkapacitnění silnice v daném úseku. 

Převedením provozu na novou kapacitní silnici dojde ke zvýšení vlastního 

silničního provozu, ale také dojde ke zklidnění v bývalých průjezdních úsecích silnice I/11 

a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu v těchto obcích.  

Z celkové plánované délky 83, 295 km silnice I/11 a I/24 je cca 2 km ve výstavbě a 

cca 82 km v přípravě. Jednotlivé úseky jsou technicky i finančně zcela samostatné a 

nezávislé. Celkový přehled jednotlivých úseků rychlostní silnice I/11 a I/24 v celé její 

délce je uveden v tabulce č.: 3 níže. 

 

Tab. 3. Celkový přehled jednotlivých úseků rychlostní silnice I/11 a I/24. 

Silnice I/11 a I/24 - úseky Délka (m) Stav realizace 

Rudná – hranice okresu 

Ostrava 
6 210 v přípravě 

Mokré Lazce – hr. Okresu 

Opava, Ostrava 
9 750 v přípravě 

Mokré Lazce - Komárov 3 700 v přípravě 

MÚK Komárov 1 940 v přípravě 

Komárov - Opava 903 v přípravě 

Spojka S1 v Opavě 1 737 ve výstavbě 

Severní obchvat Opavy – 

výhodní část 
4 000 v přípravě 

Severní obchvat Opavy – 

západní část 
6 600 v přípravě 

Opava – Holasovice 4 810 v přípravě 
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Holasovice – Skrochovice – 

Obchvat Skrochovic 
6 532 v přípravě 

Skrochovice – Úvalno 4 590 v přípravě 

Krnov – severovýchodní 

obchvat 
7 660 v přípravě 

Krnov – Krásné Loučky – 

Linhartovy 
3 605 v přípravě 

Linhartovy - Borkvíz 2 100 v přípravě 

Burkvíz – Město 

Albrechtice 
 2 975 v přípravě 

Obchvat Město Albrechtice 3 313 v přípravě 

Město Albrechtice – 

Rudílkovy – Třemešná 
 3 725 v přípravě 

Třemešná – Vysoká 5 600 v přípravě 

Vysoká – Bartulovice 1 625 v přípravě 

Krnov – hraniční přechod 2 100 v přípravě 

Zdroj: ŘSD ČR, vlastní tvorba. 

5.3. Cíle projektu 

Moravskoslezský kraj leží na historické dopravní cestě mezi severem a jihem 

Evropy – mezi Baltským a Středozemním mořem. Zároveň zaujímá strategickou polohu na 

rozmezí tří států – České republiky, Polska a Slovenska a svou polohou nabízí i výhodnou 

výchozí pozici pro dopravní vazby směrem do východní Evropy. Skrze Moravskoslezský 

kraj prochází tranzitní evropské tahy, a to silniční i železniční. V regionu se postupně 

dokončují dálnice a rychlostní silnice. Dopravní cesty v Moravskoslezském kraji přímo 

navazují na všechny evropské základní silniční tahy.  
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Je možno konstatovat, že kraj nachází na výhledové křižovatce tahů, zajišťujících 

vazby Čech, Moravy, Slovenska, Polska a Rakouska a současně nabízí i výhodnou pozici 

pro vazby dále na východ. Výhledové záměry situují do oblasti Moravské brány všechny 

evropské základní tahy a zařízení silniční, železniční, vodní, letecké dopravy i 

kombinované. Kraj sice patří k územím s největší hustotou obyvatelstva, ale jeho 

nedostatečná dopravní infrastruktura je jedním z faktorů brzdící jeho hospodářský rozvoj. 

Území česko-polského příhraničí je charakteristické poměrně dobře rozvinutým 

komunikačním systémem, má dopravní vazby s regiony Polska, kraji České republiky a 

také Saskem a Slovenskem (příhraniční česko-polský dopravní koridor). V současné době 

však na komunikacích této sítě existují četná omezení pro svobodný pohyb osob a zboží 

v mezinárodní dopravě. Toto území je pod vlivem dvou Panevropských dopravních 

koridorů (PDK) – III. A IV., a také v přímém sousedství IV. Koridoru. Česko-polské 

příhraničí je charakteristické poměrně dobře vyvinutým komunikačním systémem, má 

dopravní vazby na sousední území. Silniční síť se z hlediska ukazatele hustoty řadí na 

první místa v českých i polských statistikách. Avšak tento systém není zcela soudržný, a to 

především na samotné česko-polské hranici. Prioritou zkvalitňování komunikační sítě kraje 

jsou tahy, na něž budou vázány hlavní objemy dopravy a k jejichž dobudování je ČR 

vázána mezinárodními dohodami. Jedná se o tahy s celostátním významem silnice I/11 a 

I/24, které zajišťují vazby na dálnici D47 a R48 a jsou využívány dopravou směřující na 

Slovensko a Polsko. Tah I/11 a I/24 patří mezi tzv. páteřní síť s nejvyšší prioritou. 

Trasa silnice I/11 je v současné době vedena průtahy řady obcí, kde negativně 

působí jednak na kvalitu životního prostředí, jednak na bezpečnost silničního a pěšího 

provozu. Vzhledem k tomu, že ani technický stav, směrové a výškové řešení trasy 

neodpovídá zvyšujícím se nárokům na přepravní vztahy vyvolané rostoucím dopravním 

zatížením, zejména těžkou kamionovou dopravou, bylo rozhodnuto a postupné přestavbě 

stávající silnice I/11 na silnici kategorii S 22,5/80, jejíž nedílnou součástí je i stavba Mokré 

Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava. 

Výstavbou komunikace se směrově oddělenými pásy, zásadně mimoúrovňovými 

křižovatkami a s vyloučením přístupu pomalé dopravy a podstatě zkrátí doba jízdy a zvýší 

se bezpečnost a plynulost jízdy. Tím se dosáhne i výrazných úspor provozních nákladů a 

snížení ztrát z nehodovosti. Přenesení dálkové, zejména nákladní dopravy na tuto pozici 
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umožní zlepšení dopravní situace a životního prostředí ve městech, kterými procházel 

přetížený silniční tah. 

 

Výstavbou posuzovaného úseku silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Ostrava, 

Opava a jejího zprovoznění do konce roku 2014 je plně v souladu s Dopravní politikou ČR 

pro léta 2005 – 2013, kterou schválila vláda na svém zasedání dne 13. července 2005 

usnesením vlády č. 882. Dochází zejména k naplnění jedné z priorit dopravní politiky 

spočívající v zajištění kvalitní dopravní infrastruktury. 

Projekt cíleně přispěje k posílení konkurenceschopnosti, k podpoře zájmu investorů 

z hlediska připravovaných průmyslových zón v Moravskoslezském regionu, k rozvoji 

cestovního ruchu z regionálního pohledu a v neposlední řadě je důležitým cílem i zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Pozitivní přínos se projeví i v odlehčení 

stávajícího silničního úseku a tím i zlepšení životního prostředí obcí a jejich obyvatel, které 

leží na stávající trase nebo v těsné blízkosti. 

Realizací projektu bude přímo ovlivněna nejen populace Moravskoslezského kraje, 

ale i příhraniční populace sousedního Polska, která tohoto spojení často využívá 

k ekonomickým, sociálním i kulturním kontaktům v příhraničním regionu.  

Jednoznačně se zvýší atraktivita malých obcí v regionu, a to zlepšení jejich dopravní 

dostupnosti. Je pravděpodobné, že také sníží tempo vyklidňování malých obcí regionu. 

 

5.4. Finanční plán 

Součástí finančního plánu je analýza nákladů a výnosů posuzovaného projektu. 

Jejím výsledkem jsou finanční ukazatelé. Pro vyčíslení těchto ukazatelů byla použita 

metodická příručka Ministerstva dopravy: „Studie ke stanovení míry podpory z fondů EU 

u projektů operačního programu dopravy“ (dále jen Metodická příručka), která byla 

zpracována na základě „Guide to cost-benefit analysis of investment projects“23 (EK, 2002) 

a „Metodických pokynů pro provedení analýzy nákladů a přínosů“ (Pracovní dokument 4, 

                                                 
23 Zdroj ŘSD ČR. 
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EK, 08/2006).24 Součástí Metodické příručky je i Nástroj pro provedení finanční analýzy 

silnic (dále jen Nástroj). Pro potřeby zpracování žádosti o příspěvek EU byl Nástroj 

upraven a pomocí něj byla analýza provedena. Ve finanční analýze jsou použity investiční 

náklady v cenové úrovni roku 2010. Pro výpočty byly použity ceny stálé. Pro provedení 

finanční analýzy se předpokládá, že doba výstavby projektu je 4 roky. Rok zahájení 

finanční analýzy je první rok, ve kterém vznikají výdaje související s projektem, tedy rok 

2010. Předpokládá se, že nově vybudovaný úsek bude zprovozněn roku 2014. Posledním 

rokem analýzy je rok 204425. Přepokládá se, že na konci analyzovaného období bude 

zohledněna zbytková hodnota investice. Sazba daně z předané hodnoty (DPH) je stanovena 

ve výši 19%. Finanční diskontní sazba je stanovena ve výši 5%. V tabulce č.: 4 se dozvíte, 

že délka doby analýzy je nastavena na 30 let, vychází se z toho, že životnost vozovky je 30 

let. 

 

Tab. 4. Vstupní parametry.  

Délka doby analýzy 30 let 

Rok zahájení analýzy = rok zahájení 

výstavby 
2010 

Délka výstavby 4 roky 

Rok zprovoznění 2014 

Finanční diskontní sazba 5 % 

Sazba DPH 19 % 

Cenová úroveň všech finančních údajů 2010 

Zdroj: ŘSD ČR, vlastní tvorba. 

Fyzické parametry jsou uváděny v základních měrných jednotkách, tj. délku v km, 

respektive v m, pro šířku v m, pro plochu m2. Pro silniční projekty je DPH zahrnuto jako 

                                                 
24 Zdroj ŘSD ČR. 

25 Životnost vozovky je 30 let. 
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způsobilý výdaj a to jak pro investiční, tak i pro provozní náklady (ŘSD dle platné 

legislativy není plátcem DPH a nemá proto nárok na její vrácení).V tabulce č.5 jsou 

přehledně uvedeny uvažované životnosti jednotlivých částí staveb. Na základě lineárního 

snížení relevantních investičních nákladů dle životnosti projektu (viz. Tabulka) byla 

vypočtena zbytková hodnota projektu.26

 

Tab. 5. Uvažované hodnoty investice. 

Název Životnost (v letech) 

Výkopy, násypy 100 

Vozovky 30 

Mosty, zdi, konstrukce 100 

Vodohospodářské objekty 50 

Elektro a sdělovací objekty 30 

Objekty trubních vedení 30 

Tunely 100 

Protihlukové opatření 30 

Objekty úpravy území 30 

Zdroj: ŘSD ČR, vlastní tvorba. 

5.4.1.  Investiční náklady 

Do investičních nákladů jsou zahrnuty náklady na inženýrské činnosti ve výstavbě, 

náklady na výkupy pozemků, náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu, jiné 

náklady přípravy a zabezpečení výstavby. Náklady na výkupy pozemků nepodléhají DPH, 

tzn.: jsou započítány bez DPH. Dále je do investičních nákladů zahrnuta rezerva na 

nepředvídané okolnosti zjištěné během stavby, vypočtená jako 10% z celkových 

stavebních nákladů. A také předpokládaný inflační vliv během výstavby = inflační rezerva, 
                                                 
26 Zdroj: ŘSD ČR 
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vypočtená ze stavebních nákladů s 10-ti procentní rezervou dle Metodického pokynu pro 

stanovení rezerv na inflační vlivy, vydaného ŘSD v červenci roku 2008. 

Rezerva na nepředvídatelné okolnosti ve výši 10% stavebních nákladů je jako 

provizorní položka zahrnuta do smluvní ceny27.  

5.4.2. Příjmy 

Projekt se týká silnice I/11, tedy silnic I. Třídy, které obecně nejsou zpoplatněny. Projekt 

silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava negeneruje žádný zisk. 

Z důvodu nejasností ohledně zpoplatnění silnic I. Třídy se ve finanční analýze neuvažuje 

příjem plynoucí z elektronického mýtného. V tabulce č.: 6 naleznete hlavní prvky a 

parametry použité při finanční analýze. V tomto případě se jedná o nahrazení úseku silnice 

I. Třídy novostavbou opět silnice I. Třídy. Projekt by tedy nevykazoval zisk ani v případě 

zpoplatnění silnic tohoto typu.    

                                                 
27 Zdroj: ŘSD ČR. 

2010 26 



Michaela Michalcová: Analýza využití dotací z EU v Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Tab. 6. Hlavní prvky a parametry použité při finanční analýze. 

Hlavní prvky a parametry 
Nediskontovaná 

hodnota 

Diskontovaná 

hodnota     

(čistá současná 

hodnota) 

1 Referenční období 30 let - - 

2 
Reálná investiční 

diskontní sazba (v %)28 5 % - - 

3 
Celkové investiční náklady (v EUR, 

nediskontované) 
5 518 154 000 - 

4 
Celkové investiční náklady (v EUR, 

diskontované) 
- 5 023 759 000 

5 Zbytková hodnota (v EUR, nediskontovaná) 1 462 640 000  

6 Zbytková hodnota (v EUR, diskontovaná) - 278 421 000 

7 Výnosy (v EUR, diskontované) - - 

8 Provozní náklady (v EUR, diskontované) - 228 707 000 

9 

Čistý výnos = výnosy – provozní náklady + 

zbytková hodnota (v EUR, diskontováno) = 

(7) – (8) + (6) 

- - 

10 

Způsobilé výdaje (čl. 55 odst. 2) = investiční 

náklady – čistý výnos (v EUR, 

diskontováno) = (4) – (9) 

- - 

11 Nedostatek financování (v %) = (10)/(4) - - 

Zdroj: ŘSD ČR, vlastní tvorba. 

                                                 
28 Upřesněte, zda se jedná o reálnou nebo nominální sazbu. Pokud se finanční analýza provádí ve stálých 
cenách, je nutno použít reálnou finanční diskontní sazbu. Pokud se analýza provádí v současných cenách, je 
nutno použít nominální diskontní sazbu. 
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Náklady a výnosy by se měly zakládat na údajích bez DPH. Výpočet finanční 

analýzy byl proveden za pomocí výše popsaného Nástroje. Vstupní parametry byly zadány 

bez DPH, nicméně Nástroj dále k jednotlivým relevantním položkám DPH při výpočtu 

připočítává. Hodnoty uvedené v tabulce č. 10 jsou uvedeny včetně DPH. ŘSD dle platné 

legislativy není plátcem DPH a nemá proto nárok na její vrácení. 

V tabulce č. 10 nejsou záměrně uvedeny položky 9, 10, 11, které se vztahují pouze 

k projektům vytvářející příjmy dle čl. 55 nařízení rady (ES) č. 1083/2006. Projekt „Silnice 

Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava“ nesplňuje kritéria projektu generujícího 

příjmy dle výše uvedené evropské směrnice, proto není ve výpočtech uvažována míra 

mezery ve financování. Jako základ pro výpočet 85-ti procentní podpory jsou uvažovány 

způsobilé náklady, uvedené níže v tabulce č.: 7.29

 

Tab. 7.: Rozpis nákladů. 

v EUR 

Celkové 

náklady 

projektu (A) 

Nezpůsobilé 

náklady30 (B) 

Způsobilé 

náklady (C) = 

(A) – (B) 

1. Poplatky za 

plány/stavební projekt 
5 057 143 5 057 143 -

2. Nákup pozemků 58 922 000 58 922 000 -

3. Výstavba 3 622 259 980 - 3 622 259 980

4. Stroje a zařízení - - -

5. Nepředvídatelné události 362 225 998 - 362 225 998

6. Příp. úpravy ceny31 489 563 866 - 489 563 866

                                                 
29 Zdroj: ŘSD ČR. 

30 Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje mimo období způsobilosti, ii) výdaje nezpůsobilé podle 
vnitrostátních předpisů (čl. 56 odst. 4 nařízení Rady č. 1083/2006), iii) jiné výdaje, které nebyly předloženy 
ke spolufinancování. Pozn.: Datem způsobilosti výdajů je datum přijetí žádosti týkající se příslušného 
operačního programu nebo jednotného programového dokumentu Komisí nebo 1. ledna 2007 podle toho, co 
nastane dříve. 
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7. Technická pomoc 37 361 429 37 671 429 -

8. Propagace 84 034 84 034 -

9. Dozor v průběhu stavby 70 728 000 70 728 000 -

10. Mezisoučet 4 646 512 449 172 462 605 4 474 049 844

11. DPH 871 642 185 32 767 895 850 069 470

12. CELKEM 5 518 154 634 205 230 500 5 324 119 314

Zdroj: ŘSD ČR, vlastní tvorba. 

 

Státní dopravní fond infrastruktury plně hradí náklady na provoz a údržbu 

silničních projektů. Příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, který je zřízený 

zákonem, patří všechny nepřímé příjmy, mezi ně patří například příjmy z platby spotřební 

daně z pohonných hmot, které uživatelé silniční sítě silnic ostatních kategorií platí a dále 

příjem z poplatku silniční daně, kterou platí pouze podnikatelé. 

Z naší analýzy vyplývá, že střední hodnota NPV projektu je 627,52 mil. Kč, což je 

podstatně méně než deterministický odhad čisté současné hodnoty (1188,05 mil. Kč). Na 

základě provedené rizikové analýzy konstatuji, že z pohledu socioekonomického 

hodnocení je projekt přijatelný. 

5.4.3. Analýza vlivu na životní prostředí 

„Životní prostředí je jednou z priorit Evropské unie. Požadavky na ochranu 

životního prostředí jsou nedílnou součástí všech ostatních politik Evropské unie např. 

zemědělství, energetiky, průmyslu, dopravy, obchodu, turistiky. Evropská unie chrání 

nejen své životní prostředí v oblastech ochrany vod, ovzduší, lesů a živočišných druhů, ale 

                                                                                                                                                    
31 Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li způsobilé náklady uvedeny 
ve stálých cenách. 
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cítí odpovědnost i za celosvětové ekologické problémy, jako jsou globální oteplování, 

skleníkový efekt či záchrana tropických pralesů.“32

Zdrojem znečišťování životního prostředí na silnici je automobilový provoz a 

údržba silnice. Projekt plně respektuje zásadu preventivního opatření vybudováním 

předepsaných opatření v oblasti odvodnění a ochrany vod, ochrany proti účinkům hluku, 

budováním opatření na biokoridorech a zajištění přechodů zvěře a dalších, podle podmínek 

vydaných rozhodnutí. Podél trasy silnice jsou navržena ochranná opatření pro minimalizaci 

účinků stavby na životní prostředí. Byla navržena na základě podrobné hlukové a 

rozptylové studie a podle podmínek daných ve stanovisku o hodnocení vlivu stavby na 

životní prostředí, vydaném MŽP ČR. V případě silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu 

Opava, Ostrava je druh opatření – oplocení silnice hlavní trasy a celkové náklady (v tis. 

EUR bez DPH) se vyhouply na 546 812 Kč. 

5.4.4. Propagační opatření 

Propagace bude probíhat po dobu realizace a to zejména cestou informování laické 

i odborné veřejnosti prostřednictvím dostupných médií (informační letáky, tiskové zprávy, 

rozhlas, TV, internet), prezentací ŘSD ČR a v místě realizace projektu jsou zahrnuty do 

nákladů na výstavbu. Náklady na ostatní propagační opatření budou příjemcem uplatněny 

ke spolufinancování s podporou Společenství v rámci využití Technické podpory OPD. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32 NOVOTÍKOVÁ, Helena. Dotační receptář: všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích. 1. vyd. 
Praha LexisNexis CZ, 2005. 235 s. ISBN 80-86920-03-8, s. 61. 
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6 Závěr 

Po dálnicích a rychlostních silnicích v ČR jezdí aspoň skoro každý. Všichni přitom 

platí dálniční známky či mýtné a mají proto pocit, že do věci vidí a mohou přijímat 

autoritativní stanoviska. Budování dálnic a rychlostních silnic je přitom i bez toho 

dostatečně složité a mnohorozměrné téma. 

Stále se zvyšující tlak na rychlost, bezpečnost a komfort přepravy, ale také na 

šetrný vztah dopravních cest k životnímu prostředí je příčinou toho, že stávající síť dálnic a 

silnic vzhledem k neustále rostoucí mobilitě obyvatelstva a přepravní zátěže je v mnoha 

ohledech nedostatečná. 

Na tuto skutečnost reagovala vláda České republiky mj. přijetím usnesení vlády č. 

882 ze dne 13. července 2005 k Dopravní politice České republiky, usnesení č. 561 ze dne 

17. května 2006 o Politice územního rozvoje České republiky a usnesením č. 1064 ze dne 

19. září 2007 o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013.  

Všechny tyto strategické vládní dokumenty jsou vedeny snahou po vytvoření 

podmínek pro uspokojování nároků mezinárodní i vnitrostátní silniční dopravy, pro rozvoj 

jednotlivých regionů, zajišťování podmínek a pro zvyšování bezpečnosti silničního 

provozu či ochrany životního prostředí v okolí silnic a dálnic. Dále by se měly řešit otázky 

závadných mostů a lokalit závadných z hlediska bezpečnosti.  

Nejvýznamnějším nástrojem podpory pro řešení strukturálních, hospodářských a 

sociálních problémů je pomoc ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Dospěla jsem k názoru, že využití dotací z fondů Evropské unie prostřednictvím 

Operačního programu Doprava v organizaci Ředitelství silnic a dálnic se může setkat s 

určitými problémy, resp. odchylkami od předpokladů v období realizace projektů se 

obvykle projeví prodloužením doby výstavby, resp. překročením investičních nákladů 

s negativními dopady na ekonomickou efektivnost projektů. Riziková analýza by proto 

měla zjistit, jak prodloužení období výstavby a překročení investičních nákladů ovlivní 

čistou současnou hodnotu projektu. 
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	km
	0,00
	0,51
	Hodnota úspory času v silniční dopravě
	%
	100,00
	89,00
	Snížení míry nehodovosti na dotčených úsecích
	%
	100,00
	84,00
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