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Využívání příjmů SFDI 
dle zákona č. 104/2000 Sb., v platném 

znění dle §2. odst.1 písm. f), g) a h)

• Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

• Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

• Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce 



Poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI

• Projekty

- Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na 

výstavbu, modernizaci a opravy

• dálnic a silnic

• dopravně významných vodních cest

• celostátních a regionálních drah

• Bezpečnost

- Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňován osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace vypracování 

• projektové dokumentace

• realizace akce

• Cyklostezky

• výstavba

• údržba



Předpisy upravující poskytování 

příspěvků

• Právní základ je dán:

- Zákonem č. 104/2000 Sb., o SFDI, v platném znění

• Podmínky jsou konkretizovány v:

- Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI

- Pravidlech pro poskytování jednotlivých příspěvků z rozpočtu SFDI 

pro příslušný rok

Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na www.sfdi.cz

Pravidla pro poskytování příspěvků jsou připravována ve spolupráci s Ministerstvem 

dopravy, Centrem dopravního výzkumu, Národní radou osob se zdravotním postižením 

ČR, Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, Policií ČR, Svazem měst a obcí 

ČR a dalšími institucemi.



Obsah „Pravidel“ pro příspěvky

Pravidla stanovují

• Charakter akcí, na které lze příspěvek poskytnout

• maximální výši příspěvku v %

• Rozpočtové položky, které nelze z příspěvku 

financovat

• Možnou právní formu příjemce

• Podmínky pro poskytnutí příspěvku

• Náležitosti žádosti o příspěvek

• Kritéria pro hodnocení žádosti

• Termín podání žádosti

• Způsob informování o rozhodnutí Výboru SFDI

o poskytnutí příspěvku



Schvalování žádostí
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Náležitosti žádostí

• Identifikační údaje žadatele

• Požadovaná výše příspěvku pro daný

rok, vyčíslení spoluúčasti žadatele,

• Předpokládané celkové náklady a

harmonogram

• Prohlášení žadatele o zajištění

spolufinancování

• Doložení majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků 

• Vyplněný průvodní list (je přílohou příslušných Pravidel)

• Další doklady dle příslušných Pravidel



Nejčastější nedostatky žádostí

• Charakter akce neumožňuje poskytnutí příspěvku   

• Není dostatečně vyřešeno majetkoprávní vypořádání dotčených 

pozemků (vlastník neznámý)

• Žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti

- pravomocné stavební povolení

- majetkoprávní vypořádání

- předložená projektová dokumentace dostatečně neřeší 

bezbariérové užívání staveb
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Příspěvky z rozpočtu SFDI na výstavbu a údržbu 

cyklistických stezek

čerpání počet akcí

CELKEM v letech 2001-2010

financováno 363 akcí

ve výši 1 123 808 mil. Kč



Příspěvky z rozpočtu SFDI na programy zvyšující bezpečnost 

dopravy 
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čerpání počet akcí

CELKEM v letech 2001-2010

financováno 592 akcí

ve výši 1 209 523 mil. Kč



Prostředky pro roky 2010 – 2013

cyklostezky 

• Rok 2010 183,435 mil. Kč

• Rok 2011 105,883 mil. Kč1)

• Rok 2012 240 mil. Kč2)

• Rok 2013 240 mil. Kč2)

1) Příspěvek schválený Komisí

2) Návrh SDV 2012 – 2013 (z toho cyklostezky na železnici 80 mil. Kč)



Prostředky pro roky 2010 – 2013  

zvýšení bezpečnosti dopravy

• Rok 2010 211,965 mil. Kč

• Rok 2011 150,664 mil. Kč1)

• Rok 2012 180 mil. Kč2)

• Rok 2013 180 mil. Kč2)

1) Příspěvky schválené Komisí

2) Návrh rozpočtu na rok 2011 a SDV na 2012 až 2013



• Bezpečnostní kriteria  50% váha

• Finanční a ekonomická kriteria 25% váha

• Koncepční kriteria 25% váha

Hodnotící kritéria žádostí



• Změna výše příspěvku skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů stavební části akce realizované v roce 2011 

• Změny v uznatelných nákladech akce hrazených z rozpočtu SFDI 

(stanovení  maximální výše vyvolaných nákladů stavby, kterou lze 

hradit z prostředků SFDI)

• Nemožnost doplňování žádostí po termínu podání

• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky strukturálních  

fondů EU

• Akce nebudou zařazovány do kategorií 

Změna „Pravidel“ pro rok 2011



Konzultace

• Pro rok 2011 byly ze strany SFDI vyhlášeny konzultační dny na

kontrolu podkladů a potřebných náležitostí pro podání žádostí o

příspěvek, vč. projektové dokumentace a položkového rozpočtu, tzn.

uznatelných a neuznatelných nákladů akce.

• Termíny konzultací jsou uvedeny na webových stránkách SFDI

pro oba programy



• Termín podání žádosti:

do 11. února 2011

• Zasedání Hodnotitelské komise:

do 30. dubna 2011

• Předpokládaný termín schválení

květen 2011

Časový harmonogram - bezpečnost 



• Termín podání žádosti:

do 18. března 2011

• Zasedání Hodnotitelské komise:

do 30. dubna 2011

• Předpokládaný termín schválení

květen 2011

Časový harmonogram - cyklostezky



Státní fond dopravní 

infrastruktury

2. Dopravní fórum, 18.09. 2007

Gustáv Slamečka 

ředitel SFDI

Děkuji za pozornost


