
1
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Rozvoje DopravnRozvoje Dopravníí InfrastrukturyInfrastruktury
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VýchodiskaVýchodiska
�� Dle usnesenDle usnesen íí vlvl áády dy čč. 882 ze. 882 ze 13. 13. ččervence 2005 oervence 2005 o DopravnDopravn íí politice ppolitice p řředloedlo žžit  it  

vv rráámci implementace vlmci implementace vl áádděě GenerGener áálnln íí plpl áán rozvoje dopravnn rozvoje dopravn íí infrastruktury.infrastruktury.

�� strategickstrategick éé dokumenty z oblasti rozvoje dopravndokumenty z oblasti rozvoje dopravn íí infrastruktury zpracovaninfrastruktury zpracovan éé
vv minulosti ztratily pminulosti ztratily p řříílili šš brzy svou aktubrzy svou aktu áálnost (cca. vlnost (cca. v horizontu 2 let)horizontu 2 let)

�� DDůůvody:vody: nedostatenedostate ččnnéé finfin . kryt. kryt íí jednotlivých zjednotlivých z áámměěrrůů a nea neúúmměěrnrn éé vstupy  vstupy  
jednotlivých jednotlivých úúččastnastn ííkkůů do prdo pr áávnvn íího procesu pho procesu p řříípravy rozvoje DIpravy rozvoje DI

�� ReReáálnost naplnlnost napln ěěnníí strategických plstrategických pl áánnůů a realizace jednotlivých projektových a realizace jednotlivých projektových 
zzáámměěrrůů je podstatnje podstatn ěě ovlivnovlivn ěěna pna p řřipravenostipravenost íí projektprojekt ůů ve vazbve vazb ěě na proces na proces ÚÚPP

�� NNáávrh rozvoje dopravnvrh rozvoje dopravn íích sch s íítt íí v v ČČeskesk éé republice do roku 2010 obsahoval crepublice do roku 2010 obsahoval c ííle, le, 
kterkter éé byly nad finanbyly nad finan ččnníími momi mo žžnostmi venostmi ve řřejných financejných financ íí, výstavba byla z cca    , výstavba byla z cca    
50 % finan50 % finan ččnněě nezabezpenezabezpe ččena.ena.

�� KvalitnKvalitn íí DIDI -- významnývýznamný pilpil íířř ekonomickekonomick éého rho r ůůstu stu -- dle schvdle schv áálenlen éé DP by vlDP by vl ááda da 
mměěla pla p řřijmout opatijmout opat řřeneníí vedoucvedouc íí ke zvýke zvý ššeneníí výdajvýdaj ůů na rozvoj, na rozvoj, úúdrdr žžbu a  bu a  
modernizaci dopravnmodernizaci dopravn íí infrastruktury ainfrastruktury a žž na 2,5 % HDP.na 2,5 % HDP.
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VýchodiskaVýchodiska

�� investice do dopravninvestice do dopravníí infrastruktury majinfrastruktury majíí dosdosááhnouthnout 2,5 %  HDP2,5 %  HDP

�� rráámec investimec investiččnníích potch potřřeb rozvoje DI 2007eb rozvoje DI 2007--2013:2013: cca  728 mld. Kcca  728 mld. Kčč

�� rráámec mec úúdrdržžba a opravy a ba a opravy a řřeeššeneníí ŽŽP 2005P 2005--2013:2013: 171 mld. K171 mld. Kčč

33mezinmezináárodnrodníí letiletiššttěě

0,33 tis. km0,33 tis. kmvodnvodníí cestycesty

9,6 tis.   km9,6 tis.   kmžželeznielezniččnníí trattratěě

55,5 tis. km55,5 tis. kmddáálnice a silnicelnice a silnice

�� jedna z nejhustjedna z nejhustšíšíchch dopravndopravníích silnich silniččnníích a ch a žželeznielezniččnníích sch sííttíí v EUv EU
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VýchodiskaVýchodiska

�� BBíílláá kniha EU: Evropskkniha EU: Evropskáá dopravndopravníí politika do roku 2010 politika do roku 2010 –– ččas                   as                   
rozhodnoutrozhodnout

�� RozhodnutRozhodnutíí EvropskEvropskéého parlamentu a Rady ho parlamentu a Rady čč.884/2004 ES o .884/2004 ES o 
hlavnhlavníích smch směěrech Spolerech Společčenstvenstvíí pro rozvoj transpro rozvoj trans--evropskevropskéé
dopravndopravníí ssííttěě

�� DopravnDopravníí politika politika ČČR pro lR pro lééta 2005ta 2005--20132013
�� Strategie udrStrategie udržžitelnitelnéého rozvoje ho rozvoje ČČR R 
�� Strategie hospodStrategie hospodáářřskskéého rho růůstu stu ČČR R 
�� PPřřííprava: Nprava: Náárodnrodníí rozvojový plrozvojový pláán, Politika n, Politika úúzemnzemníího rozvoje,              ho rozvoje,              

Strategie regionStrategie regionáálnlníího rozvojeho rozvoje……..

MMááme vize me vize -- chybchybíí jednotný postupjednotný postup
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DopravnDopravníí politika politika ČČR 2005 R 2005 -- 20132013

DopravnDopravníí politika deklaruje, politika deklaruje, 
co stco stáát a jeho exekutiva t a jeho exekutiva 

vv oblasti dopravy:oblasti dopravy:

� musmusíí uuččinit (mezininit (mezináárodnrodníí zzáávazky)vazky)

� uuččinit init chcechce (ekonomika, (ekonomika, ŽŽP P ……))

� uuččinit init mmůžůže e (finan(finanččnníí aspekty)aspekty)
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GlobGlobáálnlníí ccííll

vytvovytvořřit podmit podmíínky nky 
pro zajipro zajiššttěěnníí
kvalitnkvalitníí dopravy dopravy 
zamzaměřěřenenéé na jejna jejíí
ekonomickekonomickéé, , 
socisociáálnlníí a a 
ekologickekologickéé dopady dopady 
vv rráámci principmci principůů
udrudržžitelnitelnéého ho 
rozvoje a polorozvoje a položžit it 
rereáálnlnéé zzááklady pro klady pro 
nastartovnastartováánníí zmzměěn n 
proporcproporcíí mezi mezi 
jednotlivými druhy jednotlivými druhy 
dopravy.dopravy.

DopravnDopravníí politika politika ČČR 2005 R 2005 -- 20132013
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Co je to GEPARDI a co nabCo je to GEPARDI a co nabíízzíí

GEPARDIGEPARDI

Co?Co?
ProjektyProjekty

Kdy? Kdy? 
HarmonogramHarmonogram

Kolik?Kolik?
Model Model 

financovfinancováánníí

Monitoring?Monitoring? (indik(indikáátory)tory)

Kdo?Kdo? (odpov(odpověědnost)dnost)

ZmZměěna pna přříístupu: GEPARDI = proces               stupu: GEPARDI = proces               
strategický rstrategický ráámec, který mmec, který máá pomoci efektivnpomoci efektivněě řříídit rozvoj DIdit rozvoj DI
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí

� konkrétní priority rozvoje dopravní infrastruktury v ČR v souladu s prioritami DP, 
dalšími souvisejícími dokumenty, členstvím v EU a mezinárodními dohodami

� priority významných projekt ů mezinárodního, celostátního a nadregionálního
významu podle jejich socioekonomické ú činnosti a naléhavosti 

� strategii reálného financování vycházející z reáln ě dostupných finan čních zdroj ů

� vyváženou finan ční alokaci konkrétním prioritám/opat řením/projekt ům v rámci 
finan čního plánu

� rámcový plán implementace velkých projekt ů v období plánu podle jejich úrovn ě

priority a závaznosti jejich realizace 

� rámec pro implementaci, monitorování a pr ůběžné hodnocení plánu
opat ření pro celkový systém pr ůběžného plánování a financování dopravní
infrastruktury na národní úrovni státu    

GEPARDI stanovuje pro období 2007-2013:
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí

Hlavními metodické nástroje, které jsou používány v GEPARDI jsou :

� mezinárodní srovnání metodik plánování a financování

� prognóza budoucí poptávky pro r ůzné druhy dopravy

� analýza proveditelnosti jednotlivých projekt ů

� strukturovaná alokace finan čních prost ředků
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PostupPostup

vytvovytvořřeneníí

GEPARDIGEPARDI
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Motto: „Dopravní infrastruktura jako silný nástroj pro rozvoj 
národního hospodářství a posilování sociální soudržnosti při 

respektování zásad ochrany životního prostředí“.

Vize: „Zkvalitnit mobilitu osob a zboží tak, aby významně
pomáhala přiblížit ČR ekonomické úrovni hospodářsky 

rozvinutějších zemí EU “.

Globální cíl: „Zajistit optimální dopravní spojení ČR s okolními státy, kvalitní napojení všech 
regionů na transevropské dopravní sítě a infrastrukturu pro vnitřní dopravní vazby v 

regionech s cílem pokrýt ekonomické a sociální potřeby při dosažení maximálního pozitivního 
rozdílu mezi celospolečenskými přínosy a náklady“.

stabilizovat pot řebné zdroje/
vytvo řit rámec financování rozvoje DI

stanovit priority rozvoje DI 
ve st řednědobém horizontu

Priority

Specifický cíl 
Specifický cíl 

Specifický cíl 
Specifický cíl 

Specifický cíl 
Specifický cíl 

Specifický cíl 
Specifický cíl 

Struktura GEPARDI Struktura GEPARDI 

= Pilíře GEPARDI
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí -- PriorityPriority

4 4 úúrovnrovněě podrobnosti a zpodrobnosti a záávaznosti vaznosti řřeeššeneníí::

�� výstavba a modernizace hlavnvýstavba a modernizace hlavníích dopravnch dopravníích sch sííttíí ststáátntníího a ho a 
mezinmezináárodnrodníího významuho významu

�� podppodpůůrnrnéé balbalííččky pro generky pro generáálnlníí priority rozvoje dopravnpriority rozvoje dopravníí
infrastruktury a rozvoj ostatninfrastruktury a rozvoj ostatníí ddůůleležžititéé infrastruktury infrastruktury 
vv kompetenci stkompetenci stáátntníího financovho financováánníí

�� zzáákladnkladníí ppřředpoklady rozvoje DI, povinnosti stedpoklady rozvoje DI, povinnosti stáátu a jejich tu a jejich 
limitujlimitujííccíí faktoryfaktory

�� ddůůleležžititéé infrastrukturninfrastrukturníí projekty a priority vprojekty a priority v kompetenci kompetenci 
regionregionůů, m, měěstst
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí –– PriorityPriority

1.1. GenerGeneráálnlníí priorita rozvoje dopravnpriorita rozvoje dopravníí infrastruktury: infrastruktury: 
„„Výstavba a modernizace hlavnVýstavba a modernizace hlavníích dopravnch dopravníích sch sííttíí ststáátntníího              ho              
a mezina mezináárodnrodníího významuho významu““

�� žželeznielezniččnníí doprava  (projekty sdoprava  (projekty sííttěě TENTEN--T a souT a souččááststíí
mezinmezináárodnrodníích dohod  AGC a AGTC, ostatnch dohod  AGC a AGTC, ostatníí významnvýznamnéé projekty)projekty)

�� silnisilniččnníí doprava doprava -- ddáálnice, rychlostnlnice, rychlostníí silnice a ostatnsilnice a ostatníí projekty projekty 
ssííttěě TENTEN--TT

�� vodnvodníí doprava doprava -- dopravndopravněě významnvýznamnéé vodnvodníí cesty cesty 

�� leteckleteckáá doprava doprava -- PrahaPraha--RuzynRuzyněě
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí –– PriorityPriority

2. Podp2. Podpůůrnrnéé balbalííččky pro generky pro generáálnlníí priority rozvoje DI a priority rozvoje DI a 
rozvoj ostatnrozvoj ostatníí ddůůleležžititéé infrastruktury vinfrastruktury v kompetenci stkompetenci stáátntníího ho 
financovfinancováánníí::

�� ITS pro efektivnITS pro efektivníí a kvalitna kvalitněějjšíší vyuvyužžititíí dopravndopravníí infrastrukturyinfrastruktury

�� řřeeššeneníí bezpebezpeččnostnnostníích rizik DI vch rizik DI v kompetenci stkompetenci stáátntníího financovho financováánníí

�� multimulti--modmodáálnlníí nnáákladnkladníí doprava a logistickdoprava a logistickáá centracentra
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí –– PriorityPriority

3. Z3. Záákladnkladníí ppřředpoklady rozvoje DI, povinnosti stedpoklady rozvoje DI, povinnosti stáátu a jejich tu a jejich 
limitujlimitujííccíí faktoryfaktory

�� zajizajiššttěěnníí systsystéémovmovéého financovho financováánníí úúdrdržžby, oprav a obnovy DI by, oprav a obnovy DI 

�� odstranodstraněěnníí starých zstarých zááttěžěžíí na DI zna DI z pohledu pohledu žživotnivotníího prostho prostřřededíí
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Co je Gepardi a co nabCo je Gepardi a co nabíízzíí –– PriorityPriority

4. D4. Důůleležžititéé infrastrukturninfrastrukturníí projekty a priority vprojekty a priority v kompetenci kompetenci 
regionregionůů, m, měěstst

�� dopravndopravníí ssííťť funguje jako celek od nejvyfunguje jako celek od nejvyššíšší kk nejninejnižžšíší úúrovni rovni 

�� významnvýznamněějjšíší projekty vprojekty v kompetenci regionkompetenci regionůů mohou výrazným mohou výrazným 
zpzpůůsobem pomsobem pomááhat plnit chat plnit cííle stle stáátntníí dopravndopravníí politikypolitiky

�� GEPARDI musGEPARDI musíí upozornit na potupozornit na potřřebu vytvoebu vytvořřit finanit finanččnníí a a 
strategický rstrategický ráámec, který zajistmec, který zajistíí financovfinancováánníí sprspráávných projektvných projektůů a a 
priorit na regionpriorit na regionáálnlníí úúrovnirovni
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PotPotřřeby a jejich rozdeby a jejich rozděělenleníí do do úúrovnrovníí priorit (mld. Kpriorit (mld. Kčč))
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PotPotřřeby rozvoje dopravneby rozvoje dopravníí infrastruktury 2007infrastruktury 2007--20132013
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PotPotřřeby rozvoje dopravneby rozvoje dopravníí infrastruktury 2007infrastruktury 2007--20132013
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RestriktivnRestriktivníí scscéénnáářř financovfinancováánníí (mld. K(mld. Kčč))
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Dotace EU

Rozpočtové zdroje

Přímé výnosy

� Výnosy z užívání silnic, dálnic a rychlostních silnic postaveny na aplikaci časového a výkonového zpoplatnění (zpoplatnění
vozidel nad 12 tun - mírný nárůst sazeb  

� Příspěvky státního rozpočtu a účelové dotace v restriktivní variantě vycházejí ze skutečnosti, že dojde k útlumu těchto zdrojů
(není řešen výpadek výnosů z privatizace)

� Daňové výnosy postaveny na výnosech ze silniční daně (kopírující růst inflace) a spotřební daně z minerálních olejů
(akceptující zákonnou úroveň 9,1 % podílu na příjmovou stránku SFDI ze státního rozpočtu a meziroční růst inflace)

� Dotace EU jsou v restriktivní variantě uvažovány na úrovni dle návrhu NRP před projednáním ve vládě

� V tomto scénáři nejsou zapojeny projednávané úvěry EIB ve výši 25 mld. Kč.

� Restriktivní varianta neuvažuje s čerpáním soukromých zdrojů
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RestriktivnRestriktivníí scscéénnáářř financovfinancováánníí (mld. K(mld. Kčč))

Restriktivní scénář vede k poddimenzování systému financování rozvoje 
dopravní infrastruktury, což je patrné z krácené alokace prostředků mezi 

jednotlivé priority a projekty. 
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RestriktivnRestriktivníí scscéénnáářř financovfinancováánníí: pokryt: pokrytíí potpotřřeb eb 
 

Alokace zdrojů 2007-2013 - restriktivní scénař

Potřeby 
2007-2013 ze 

zdrojů 
GEPARDI

Alokace 
potřebám 

úrovni 
priority 1 %

Alokace 
potřebám 

úrovni 
priority 2 

%

Alokace 
potřebám 

úrovni 
priority 3 

%

Alokace 
ze zdrojů 
GEPARDI

% plnění ze 
zdrojů 

GEPARDI

A
Generální priority výstavby a modernizace hlavních 
dopravních sítí celostátního a mezinárodního významu 510 195 38%

A1
Výstavba a modernizace železničních projektů zařazených do sítě TEN-
T, mezinárodních dohod a ostatní projekty celostátního významu 192,6 62,0 32%

A.2 Výstavba a modernizace dálnic, rychlostních silnic a sítí TEN-T 311,5 100% 0% 0% 128,0 41%

A.3 Rozvoj dopravně významných vodních cest 5,4 100% 10% 0% 5,4 100%

A.4 Podpora rozvoje letecké dopravy: Praha - Ruzyně 0,0 0% 0% 0% 0,0 100%

B
Podpůrné balíčky pro generální priority rozvoje dopravní 
infrastruktury a rozvoj ostatní významné infrastruktury 215 79 36%

B1
Zavedení inteligentních dopravních systémů na dálnicích, rychlostních 
silnicích a silnicích I. třídy 5,6 100% 10% 0% 2,1 38%

B2
Zlepšení efektivity a bezpečnosti železniční infrastruktury přes 
interoperabilitu a modernější zabezpečovací zařízení 15,8 75% 10% 0% 7,1 45%

B3 Zlepšení bezpečnosti na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy 12,2 100% 10% 0% 5,5 45%

B4 Podpora rozvoje kombinované dopravy a veřejných logistických center 1,5 100% 20% 0% 0,4 28%

B5 Výstavba / modernizace ostatní významné železniční infrastruktury 57,5 17,0 30%

B5.1 Výstavba / modernizace přeshraničních projeků 0,4 100% 10% 0% 0,04 10%

B5.2 Elektrifikace tratí 17,9 100% 8% 0% 3,2 18%

B5.3 Výstavba / modernizace vybraných regionálních aglomeračních projektů 39,2 100% 9% 0% 13,7 35%
B6 Výstavba / modernizace infrastruktury na silnicích I. třídy 119,0 46,5 39%

B6.1 Výstavba obchvatů 46,9 100% 0% 0% 29,5 63%

B6.2 Ostatní výstavba/modernizace 72,1 100% 0% 0% 17,0 24%

B7 Rozvoj další významné vodní infrastruktury 3,9 100% 0% 0% 0,0 0%

C
Základní předpoklady, povinnosti a limitující faktory 
rozvoje dopravní infrastruktury 171 96 56%

C1
Zajištění systémového financováni údržby, opravy, rekonstrukce železniční 
dopravní infrastruktury 102,8 75% 10% 0% 51,7 50%

C2
Zajištění systémového financováni údržby, opravy, rekonstrukce státní 
silniční infrastruktury 56,0 75% 10% 0% 34,8 62%

C3 Zajištění systémového financování údržby, opravy a obnovy vodních cest 1,5 100% 10% 0% 1,5 100%

C4 Omezování dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví 11,0 100% 10% 0% 8,2 75%

Celkem potřeby / výdaje 896 350 20 0 370 41%
Celkem zdroje restriktivní model 370
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Minimalistický scMinimalistický scéénnáářř financovfinancováánníí (mld. K(mld. Kčč))
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Rozpočtové zdroje

Přímé výnosy

� Výnosy z užívání silnic, dálnic a rychlostních silnic vychází z aplikace časového a výkonového zpoplatnění (zpoplatnění vozidel 
nad 12 tun i vozidel od 3,5 tun do 12 tun /od roku 2008/ a mírný nárůst sazeb 

� Příspěvky státního rozpočtu a účelové dotace v minimalistické variantě vycházejí ze skutečnosti, že dojde k zachování těchto 
zdrojů (bude řešen výpadek výnosů z privatizace na stávající úrovni)

� Daňové výnosy vychází z výnosů silniční daně (kopírující růst HDP) a ze spotřební daně (až na úroveň 20 % podílu z ní)

� Dotace EU jsou v minimalistické variantě uvažovány na úrovni dle potřeb MD před projednáním ve vládě

� V tomto scénáři jsou zapojeny projednávané úvěry EIB ve výši 25 mld. Kč.

� Minimalistický scénář uvažuje s účastí soukromých zdrojů na rozvoji dopravní infrastruktury – postupně narůstajících až na 
úroveň 20 % celkových výdajů v této oblasti.



24

Minimalistický scMinimalistický scéénnáářř financovfinancováánníí (mld. K(mld. Kčč))

Tento scénář představuje minimalistickou variantu rozvoje DI. Scénář spíše kopíruje 
hospodářský růst ČR, než aby byl scénářem umožňujícím dosáhnout stavu dopravní
infrastruktury v rozvinutých zemích EU. Jedná se o spodní hranici možností oproti scénáři 
rozvojovému, jež je hranicí horní především vzhledem ke stavu veřejných financí ČR.
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Alokace zdrojů 2007-2013 - minimalistický scénař

Potřeby 
2007-2013 ze 

zdrojů 
GEPARDI

Alokace 
úrovni 

priority 1 %

Alokace 
úrovni 

priority 2 
%

Alokace 
úrovni 

priority 3 
%

Alokace 
ze zdrojů 
GEPARDI

% plnění ze 
zdrojů 

GEPARDI

A
Generální priority výstavby a modernizace hlavních 
dopravních sítí celostátního a mezinárodního významu 510 428 84%

A1
Výstavba a modernizace železničních projektů zařazených do sítě TEN-
T, mezinárodních dohod a ostatní projekty celostátního významu 192,6 166,2 86%

A.2 Výstavba a modernizace dálnic, rychlostních silnic a sítí TEN-T 311,5 100% 70% 20% 256,5 82%

A.3 Rozvoj dopravně významných vodních cest 5,4 100% 70% 20% 5,4 100%

A.4 Podpora rozvoje letecké dopravy: Praha - Ruzyně 0,0 0% 0% 0% 0,0 100%

B
Podpůrné balíčky pro generální priority rozvoje dopravní 
infrastruktury a rozvoj ostatní významné infrastruktury 215 139 65%

B1
Zavedení inteligentních dopravních systémů na dálnicích, rychlostních 
silnicích a silnicích I. třídy 5,6 100% 50% 20% 3,7 65%

B2
Zlepšení efektivity a bezpečnosti železniční infrastruktury přes 
interoperabilitu a modernější zabezpečovací zařízení 15,8 85% 50% 20% 9,5 60%

B3 Zlepšení bezpečnosti na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy 12,2 100% 50% 20% 7,6 63%

B4 Podpora rozvoje kombinované dopravy a veřejných logistických center 1,5 100% 50% 20% 0,8 55%

B5 Výstavba / modernizace ostatní významné železniční infrastruktury 57,5 22,7 40%

B5.1 Výstavba / modernizace přeshraničních projeků 0,4 100% 25% 20% 0,1 25%

B5.2 Elektrifikace tratí 17,9 100% 15% 20% 5,3 29%

B5.3 Výstavba / modernizace vybraných regionálních aglomeračních projektů 39,2 100% 22% 20% 17,4 44%
B6 Výstavba / modernizace infrastruktury na silnicích I. třídy 119,0 91,6 77%

B6.1 Výstavba obchvatů 46,9 100% 85% 20% 44,3 94%

B6.2 Ostatní výstavba/modernizace 72,1 100% 90% 20% 47,3 66%

B7 Rozvoj další významné vodní infrastruktury 3,9 100% 80% 20% 3,1 80%

C
Základní předpoklady, povinnosti a limitující faktory 
rozvoje dopravní infrastruktury 171 123 72%

C1
Zajištění systémového financováni údržby, opravy, rekonstrukce železniční 
dopravní infrastruktury 102,8 98% 50% 0% 67,6 66%

C2
Zajištění systémového financováni údržby, opravy, rekonstrukce státní 
silniční infrastruktury 56,0 98% 50% 0% 45,4 81%

C3 Zajištění systémového financování údržby, opravy a obnovy vodních cest 1,5 100% 50% 0% 1,5 100%

C4 Omezování dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví 11,0 100% 50% 0% 8,2 75%

Celkem potřeby / výdaje 896 378 303 9 690 77%
Celkem zdroje minimalistický model 693



26

Minimalistický scMinimalistický scéénnáářř financovfinancováánníí: pokryt: pokrytíí potpotřřebeb
 Tah Úsek Náklady (mil. Kč) 

D1 Mořice - Hulín (křiž. s R49 a R55) 4 270

D3 Nová Hospoda (Mezno) - Chotoviny 2 307

D3 Tábor - Bošilec - Soběslav 13 477

D5 Černice - Útušice 1 311

D8 Trmice - státní hranice 5 510

D8 Lovosice - Řehlovice 11 009

D11 Poděbrady východ - Sedlice 5 376

D11 Sedlice - Hradec Králové 3 922

D47 Bělotín - Ostrava, Rudná 16 139

D47 Ostrava, Rudná - Bohumín 9 656

D47 Lipník n. B. - Bělotín 8 848
D47 Bohumín - státní hranice 3 076

R1 Vestec - Lahovice 8 001

R1 Lahovice - Slivenec 9 634

R4 křiž. s I/19 - Nová Hospoda 3 896

R6 K. Vary Rybáře - K. Vary západ 3 415

R6 Praha - Pavlov 2 262

R6 K. Vary západ - Kamenný dvůr 8 720

R35 Křelov - Slavonín 3 047

R35 Sedlice - Opatovice 2 849

R48 Dobrá - Český Těšín 1 084

R55 Otrokovice (obchvat sever) 51

Hlavní priorita GEPARDI v rámci dálnic a 
rychlostních silnic : rozestavěné projekty

 Tah Úsek Náklady (mil. Kč) 
D1 Kývalka - Černovická terasa (rozšíření) 9 440
D1 Rozšíření D1 Mirošovice - Kývalka*
D1 Hulín - Přerov 13 333
D3 Praha - Nová Hospoda (Mezno) 23 728
D3 Bošilec - Třebonín 11 342

D11 Hradec Králové - Smiřice 5 567
R1 Běchovice - křiž. s D1 4 801
R1 D1 - Vestec 3 086
R1 Ruzyně - Suchdol 14 183
R1 Suchdol - Březiněves 9 293
R4 Příbram (Skalka) - Milín 1 627
R4 Milín - křiž. s I/19 2 974
R7 Louny (zač. obchvatu) - MÚK Bitozeves 1 741
R7 Slaný - Louny (začátek obchvatu) 4 178
R7 MÚK Bitozeves - Chomutov 3 171

R35 Úlibice - křiž. s D11 7 055
R35 Opatovice - Zámrsk 18 450
R35 Zámrsk - křiž.s R43 - Mohelnice 18 450
R43 Kuřim - Sebranice 4 165
R48 Bělotín - Nový Jičín (křížení s I/57) 2 408
R48 Nový Jičín (křížení s I/57) - Rychaltice 2 206
R48 Rychaltice - Frýdek-Místek (zač. obchvatu) 2 862
R48 Frýdek-Místek obchvat 3 439
R49 Hulín - Fryšták 7 139
R52 Pohořelice - Mikulov, státní hranice 10 000
R55 Otrokovice (obchvat jih - po Napajedla) 836
R55 Hulín - Otrokovice 4 468

Orientační doporučení priorit mezi 
nezahájenými úseky pro zahájení

v období 2007-20013 
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Orientační doporučení priorit mezi nezahájenými úseky 
nejdříve na konci období 2007-2013

 Tah Úsek Náklady (mil. Kč) 
D1 Přerov - Lipník n.Bečvou 7 459

D11 Smiřice - Jaroměř 2 718
R11 Jaroměř – Trutnov 5 045
R11 Trutnov - státní hranice 5 115
R3 Třebonín - státní hranice 8 178
R4 Příbram (Skalka) - Milín 1 627
R4 Milín - křiž. s I/19 2 974
R6 Nové Strašecí - Bošov 13 072
R6 Bošov - Karlovy Vary východ 6 629
R6 Cheb (obchvat konec) - Bříza - hranice 1 350
R7 Slaný - Louny (začátek obchvatu) 4 178
R7 MÚK Bitozeves - Chomutov 3 171

R35 Turnov - Úlibice 5 680
R43 Troubsko (D1) - Modřice (R52) - Chrlice (D2) 12 500
R43 Troubsko (křiž. s D1) - Kuřim 10 111
R43 Sebranice - Mor. Třebová (křiž. s R35) 6 690
R49 Fryšták - Zádveřice 7 139
R49 Zádveřice - státní hranice 13 116
R52 Modřice - Rajhrad 551
R55 Vsisko - Přerov 2 621
R55 Hulín - Otrokovice (obchvat sever) 4 593
R55 Uh. Hradiště (od křiž. s I/50) - Hodonin jih (I/51) 5 416
R55 Hodonín jih - D2 2 455
R56 križ. s I/48 - křiž. s R48 731
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Indikativní seznam prioritních projektů na železniční páteřní síti 2007-2013

 Prioritní projekty na páteřní síti Náklady [mil. Kč] Realizace

Průjezd uzlem Praha 14 432 2007-2013
Průjezd uzlem Brno 9 693 2007-2015
Průjezd uzlem Kolín 1 693 2006-2009
Průjezd uzlem Břeclav 3 609 2007-2010
Ostrava hlavní nádraží - průjezd 800 2010-2011
Průjezd uzlem Česká Třebová 1 620 2010-2012
Průjezd uzlem Přerov 4 500 2007-2013
Průjezd uzlem Pardubice 900 2008-2009
Průjezd uzlem Olomouc 3 500 2010-2015
Průjezd žst. Ústí nad Orlicí 1 866 2007-2009
Průjezd žst. Kralupy nad Vltavou 740 2012-2012

Optimalizace trati Horní Dvořiště st.hr. - Č. Budějovice 1 276 2008-2009
Modernizace trati Č. Budějovice mimo - Nemanice I včetně 937 2010-2011
Modernizace trati Nemanice I mimo - Ševětín mimo 6 279 2013-2015
Modernizace trati Šěvětín včetně - Veselí nad Lužnicí včetně 3 616 2010-2012
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí mimo - Doubí u Tábora včetně 3 798 2011-2013
Modernizace trati Doubí u Tábora mimo - Tábor včetně 3 266 2007-2009
Modernizace trati Tábor mimo - Sudoměřice u Tábora včetně 3 193 2009-2011
Modernizace trati Sudoměřice u Tábora mimo - Votice včetně 5 995 2013-2016
Modernizace trati Votice včetně - Benešov u Prahy mimo 5 326 2011-2014
Optimalizace trati Benešov včetně - Strančice mimo 4 534 2006-2009

Nová tunelová varianta Praha - Beroun 20 513 2011-2016
Optimalizace trati Beroun mimo - Zbiroh mimo 4 691 2008-2010
Optimalizace trati Zbiroh včetně - Rokycany včetně 3 925 2008-2010
Modernizace trati Rokycany mimo - Plzeň mimo 640 2012-2012
Tunel Ejpovice 8 190 2009-2013
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK 2 600 2012-2014
Optimalizace trati Stříbro včetně - Planá u Mariánských Lázní včetně 4 110 2008-2010
Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní mimo - Cheb mimo 4 319 2008-2010
Optimalizace trati Cheb - Cheb st.hr. 1 213 2013-2014
Optimalizace trati st.hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší včetně 4 009 2012-2014
Optimalizace trati Bystřice nad Olší mimo - Český Těšín včetně 4 494 2010-2012
Optimalizace trati Český Těšín mimo - Dětmarovice včetně 4 450 2012-2014

Modernizace a zdvoukolejnění tratě Brno - Přerov 21 000 2008-2014

Uzly a železniční stanice nerelizované v rámci I. a II. koridoru

IV. koridor

III. koridor

Ostatní evropské prioritní projekty
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Indikativní seznam prioritních projektů elektrifikace 2007-2013

Indikativní seznam prioritních aglomeračních /regionálních projektů 2007-2013
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Úvěry

Dotace EU

Rozpočtové zdroje

Přímé výnosy

� Výnosy z užívání silnic, dálnic a rychlostních silnic jsou postaveny na aplikaci časového a výkonového zpoplatnění (výkonové
zpoplatnění vozidel nad 12 tun i vozidel od 3,5 tun do 12 tun (od roku 2008) a vyšší nárůst sazeb)

� Příspěvky státního rozpočtu a účelové dotace v rozvojové variantě vycházejí ze skutečnosti, že dojde k zachování těchto zdrojů
(bude řešen výpadek výnosů z privatizace)

� Daňové výnosy rozvojové varianty jsou postaveny na výnosech ze silniční daně (provázány s růstem HDP) a zvýšením podílu 
ze spotřební daně z minerálních olejů až na úroveň 40 %

� Dotace EU jsou v rozvojové variantě uvažovány na úrovni dle potřeb MD před projednáním ve vládě

� V tomto scénáři jsou zapojeny projednávané úvěry EIB ve výši 25 mld. Kč.

� Varianta uvažuje se zásadní účastí soukromých zdrojů na rozvoji dopravní infrastruktury – postupně narůstajících až na 
úroveň cca 30 % celkových výdajů v této oblasti.
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Základní premisou rozvojového scénáře je zdrojové nastartování takového rozvoje dopravní
infrastruktury v České republice, aby byly rychleji snižovány rozdíly mezi Českou republikou 
a rozvinutými státy Evropské unie. 
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Alokace zdrojů 2007-2013 - rozvojový scénař

Potřeby 
2007-2013 ze 

zdrojů 
GEPARDI

Alokace 
úrovni 

priority 1 %

Alokace 
úrovni 

priority 2 
%

Alokace 
úrovni 

priority 3 
%

Alokace 
ze zdrojů 
GEPARDI

% plnění ze 
zdrojů 

GEPARDI

A
Generální priority výstavby a modernizace hlavních 
dopravních sítí celostátního a mezinárodního významu 510 510 100%

A1
Výstavba a modernizace železničních projektů zařazených do sítě TEN-
T, mezinárodních dohod a ostatní projekty celostátního významu 192,6 192,6 100%

A.2 Výstavba a modernizace dálnic, rychlostních silnic a sítí TEN-T 311,5 100% 100% 100% 311,5 100%

A.3 Rozvoj dopravně významných vodních cest 5,4 100% 100% 100% 5,4 100%

A.4 Podpora rozvoje letecké dopravy: Praha - Ruzyně 0,0 100% 100% 100% 0,0 100%

B
Podpůrné balíčky pro generální priority rozvoje dopravní 
infrastruktury a rozvoj ostatní významné infrastruktury 215 215 100%

B1
Zavedení inteligentních dopravních systémů na dálnicích, rychlostních 
silnicích a silnicích I. třídy 5,6 100% 100% 100% 5,6 100%

B2
Zlepšení efektivity a bezpečnosti železniční infrastruktury přes 
interoperabilitu a modernější zabezpečovací zařízení 15,8 100% 100% 100% 15,8 100%

B3 Zlepšení bezpečnosti na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy 12,2 100% 100% 100% 12,2 100%

B4 Podpora rozvoje kombinované dopravy a veřejných logistických center 1,5 100% 100% 100% 1,5 100%

B5 Výstavba / modernizace ostatní významné železniční infrastruktury 57,5 57,5 100%

B5.1 Výstavba / modernizace přeshraničních projeků 0,4 100% 100% 100% 0,36 100%

B5.2 Elektrifikace tratí 17,9 100% 100% 100% 17,9 100%

B5.3 Výstavba / modernizace vybraných regionálních aglomeračních projektů 39,2 100% 100% 100% 39,2 100%
B6 Výstavba / modernizace infrastruktury na silnicích I. třídy 119,0 119,0 100%

B6.1 Výstavba obchvatů 46,9 100% 100% 100% 46,9 100%

B6.2 Ostatní výstavba/modernizace 72,1 100% 100% 100% 72,1 100%

B7 Rozvoj další významné vodní infrastruktury 3,9 100% 100% 100% 3,9 99%

C
Základní předpoklady, povinnosti a limitující faktory 
rozvoje dopravní infrastruktury 171 167 97%

C1
Zajištění systémového financováni údržby, opravy, rekonstrukce železniční 
dopravní infrastruktury 102,8 100% 100% 90% 99,4 97%

C2
Zajištění systémového financováni údržby, opravy, rekonstrukce státní 
silniční infrastruktury 56,0 100% 100% 90% 55,0 98%

C3 Zajištění systémového financování údržby, opravy a obnovy vodních cest 1,5 100% 100% 90% 1,5 100%

C4 Omezování dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví 11,0 100% 100% 90% 10,7 98%

Celkem potřeby 896 381 424 86 892 99%
Celkem zdroje rozvojový model 895
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DoporuDoporuččený ený 
zpzpůůsob sob 

plpláánovnováánníí
rozvoje rozvoje 

dopravndopravníí
infrastrukturyinfrastruktury

 

Program

Programová dokumentaceProgramový výběr 
regionálních 

projektů : ROPy 
a/nebo motivační 
státní programy

Investiční záměr akcí, žádosti 
a registrace

Implementace projektů

Dílčí podrobné 
strategie na 5-10 let

Dílčí strategie
ostatní 

státní infrastruktury 
(silnice, železnice, voda)

strategie podpůrných 
balíčků 

(ITS, VLC, KD, 
bezpečnost atd.) 

Program X

GEPARDI
na 10-15 let dopředu

Strategie dílčí státní 
podpory regionální a 

městské infrastruktury 
významné pro plnění cílů 

Dopravní politiky

Ročně aktualizovaný 
národní plán 2-3 roky 
dopředu s výhledem do 

konce plánovacího období 

Programová dokumentaceProgramový výběr 
regionálních 

projektů : ROPy 
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státní programy
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Priority přípravy, 
zahájení projektů

Dopadové, výsledkové, výstupové a finanční konkrétní cíle / 
indikátory

Multi-modální modelový 
přístup

Multi-kriteriální analýza 
a/nebo analýza nákladů a 

přínosů

Korekční opatření k 
plnění cílů strategií

Rozpočet, 
harmonogram přípravy 

a staveb

Generální podrobná 
strategie : 

hlavní národně 
významná 

Rámcová strategie : 
ostatní infrastruktura

Investiční záměry akcí, 
žádosti a registrace

Implementace akcí

Program

Programová dokumentaceProgramový výběr 
regionálních 

projektů : ROPy 
a/nebo motivační 
státní programy

Investiční záměr akcí, žádosti 
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Implementace projektů
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Dílčí strategie
ostatní 

státní infrastruktury 
(silnice, železnice, voda)

strategie podpůrných 
balíčků 
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bezpečnost atd.) 
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GEPARDI
na 10-15 let dopředu

Strategie dílčí státní 
podpory regionální a 

městské infrastruktury 
významné pro plnění cílů 

Dopravní politiky

Ročně aktualizovaný 
národní plán 2-3 roky 
dopředu s výhledem do 

konce plánovacího období 

Programová dokumentaceProgramový výběr 
regionálních 

projektů : ROPy 
a/nebo motivační 
státní programy
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Priority přípravy, 
zahájení projektů

Dopadové, výsledkové, výstupové a finanční konkrétní cíle / 
indikátory

Multi-modální modelový 
přístup

Multi-kriteriální analýza 
a/nebo analýza nákladů a 

přínosů

Korekční opatření k 
plnění cílů strategií

Rozpočet, 
harmonogram přípravy 

a staveb

Generální podrobná 
strategie : 

hlavní národně 
významná 

Rámcová strategie : 
ostatní infrastruktura

Investiční záměry akcí, 
žádosti a registrace

Implementace akcí
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ScScéénnáářř GEPARDI GEPARDI -- MilnMilnííky projektuky projektu

�� meziresortnmeziresortníí ppřřipomipomíínkovnkovéé řříízenzeníí –– do 10. bdo 10. břřezna 2006ezna 2006

�� vlvláádděě na vna věědomdomíí k diskusi k diskusi –– 31. b31. břřezna 2006ezna 2006

�� zapracovzapracováánníí ppřřipomipomíínek SEA nek SEA –– bbřřezenezen--ččerven 2006erven 2006

�� vlvláádděě ke schvke schváálenleníí –– po dokonpo dokonččeneníí procesu SEAprocesu SEA
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DDěěkuji Vkuji Váám za pozornostm za pozornost

Ministerstvo dopravy ČR
nábř. L. Svobody 12

110 00 Praha 1
tel: +420 972 231 545
fax:+420 224 812 293

e-mail: ondrej.jasek@mdcr.cz

OndOndřřej Jaej Jaššekek
řředitel odboru strategieeditel odboru strategie

�� zastzastřřeeššuje tvorbu strategických dokumentuje tvorbu strategických dokumentůů

�� dotdotččený orgený orgáán stn stáátntníí sprspráávy ve vvy ve věěcech cech úúzemnzemníího plho pláánovnováánníí

�� podpora resortnpodpora resortníího výzkumu a vývojeho výzkumu a vývoje

Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy –– odbor strategieodbor strategie
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ZajZajíímmáá VVáás GEPARDI?s GEPARDI?

NapiNapiššte nte náám!!m!!

ee--mail: gepardi@mail: gepardi@mdcrmdcr..czcz

www.gepardi.www.gepardi.czcz


