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1 Preambule 
Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky (dále také STP SDB nebo Plán) 

s výhledem na 10 let se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně provázaných 

kapitol (zpráv, dílčích výsledků), kterými jsou manažerské shrnutí, popis klíčových institucí 

dotčených sběrem a správou dat o pozemních komunikacích, hodnocení současného stavu 

organizace a správy dat o pozemních komunikacích, organizace sběru a správy dat na ŘSD, 

vize dalšího rozvoje sběru a správy dat v podmínkách této organizace a návrh rozvoje silniční 

databanky dle této vize. Kromě těchto částí obsahuje Plán také seznam pojmů, zkratek 

a informačních zdrojů. 

STP SDB volně navazuje na existující Strategický plán JSDI/NDIC zpracovaný pro potřeby 

ŘSD v roce 2017 a schválený Koordinační radou ministra dopravy pro ITS (STP NDIC) [20]. 

JSDI/NDIC byl definován jako regulační člen dopravního systému. STP NDIC popisoval, 

hodnotil a navrhoval funkce, jejichž výstupem byly dynamické dopravní informace resp. 

informace s periodou aktualizace (četností) kratší než 24hodin. STP SDB se na rozdíl od STP 

NDIC soustředí na informace, jejichž perioda aktualizace je delší než 24 hodin, typicky 

půlroční, roční, a které přímo souvisí s dopravní infrastrukturou. Takové informace lze 

obecně pojmenovat jako statické dopravní informace. 

Pro realizaci Plánu založil řešitel interní pracovní skupinu složenou ze špičkových expertů SDT 

na dopravní telematiku. Důležitým aspektem návrhu Plánu je hledání konsensuálního názoru 

odborné veřejnosti k otázkám organizace sběru a správy dat o pozemních komunikacích.  

Tato zpráva představuje Kap. 3 Strategického plánu dalšího rozvoje silniční databanky 

a zabývá se popisem klíčových hráčů dotčených problematikou sběru a správy dat 

o pozemních komunikacích. 

2 Informační zdroje a odkazy 
[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/view?

usp=sharing 

[4] Organizační řád ŘSD - Směrnice GŘ 1/2016

 https://drive.google.com/file/d/1Tc8VtVomtd4dUwSpeKLuukvclzcQSSsB 

[11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 https://drive.google.com/file/d/1sgpRH1QP1siYPCTxwphrICyuDNu3fMpl/ 

[12] Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 https://drive.google.com/file/d/1Hs387ZolpxhSsj7QULuQ1sJVy1abGwUI/ 

[14] Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích https://drive.google.com/file/d/109cqwB9-

r2Thcwy8ZDGSFDEaGwar8Kde/view?usp=sharing 

[18] Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. 5. 2005 k projektu Jednotného systému 

dopravních informací pro Českou republiku.

 https://drive.google.com/open?id=1LJW1YqU55T2g4T64tn-5wZZAFTYVWvG6 

https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6J1ZgcifpcMUn9w2p2Gjyu8pkmen7Im/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tc8VtVomtd4dUwSpeKLuukvclzcQSSsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgpRH1QP1siYPCTxwphrICyuDNu3fMpl/
https://drive.google.com/file/d/109cqwB9-r2Thcwy8ZDGSFDEaGwar8Kde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109cqwB9-r2Thcwy8ZDGSFDEaGwar8Kde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LJW1YqU55T2g4T64tn-5wZZAFTYVWvG6
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 [19] Klíčoví hráči v oblasti organizace a řízení dopravy, jejich role a cíle. Kapitola 3. 

Vytvoření strategického plánu dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let. 

Sdružení pro dopravní telematiku, Praha 2016.

 https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_yzxGSBYuCVWx0RzBEdWU5RjQ 

[20] Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let, SDT

 https://drive.google.com/open?id=0B0q2Ea-7U6NuYjYtcm4yYUdTQ28 

[21] Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění účinném od 20. 2. 2016. BESIP.

 http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf 

3 Pojmy a zkratky 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

Data Údaje neboli formalizované charakteristiky nějakého 

děje nebo jevu ve formě zpracovatelné informačními 

technologiemi. Data mají přesnou formu a danou 

syntaxi.  

Datový sklad SDB Datový prostor, kde jsou umístěna data související s 

dopravním systémem, které byly pozorovány, změřeny, 

zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím konverzních 

funkcí SDB uloženy v Datovém skladu. 

Doprava Úmyslná činnost, která spočívá v prostorovém 

a časovém přemísťování osob, věcí (ale i informace 

nebo energie) s použitím dopravních cest, dopravních 

prostředků, energie a pracovních sil. 

Dopravce Osoba nebo organizace, která zajišťuje dopravu pro cizí 

potřeby za úplatu podle předem vyhlášených podmínek. 

Dopravní informace Informace o dopravní situaci, která má přímý nebo 

nepřímý vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Dopravní infrastruktura Stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního 

prostředku s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do 

místa B. Pozemní komunikace jsou částí dopravní 

infrastruktury. 

Dopravní proces/proces dopravy Je realizován prostřednictvím 1. dopravní infrastruktury, 

2. dopravních prostředků, 3. organizace dopravy. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_yzxGSBYuCVWx0RzBEdWU5RjQ
https://drive.google.com/open?id=0B0q2Ea-7U6NuYjYtcm4yYUdTQ28
http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf
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Dopravní prostředek Mobilní část dopravního systému: pohyblivý objekt nebo 

jiný technický soubor sloužící k dopravě věcí nebo 

přepravě osob z místa A do místa B. 

Dopravní systém Souhrn vzájemně souvisejících prvků (dopravní 

prostředky a zařízení, dopravní infrastruktura 

a organizace dopravy) na vymezeném území (např. na 

území kraje, státu či kontinentu), na kterém probíhají 

procesy dopravy (přeprava osob, věcí a informací). 

Funkce SDB Funkce Silniční databanky. Předpis, na základě kterého 

ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 

Hlavním produktem funkce SDB je výstupní informace. 

Ta je k dispozici uživatelům SDB (klíčovým hráčům - 

KH), včetně ŘSD. 

HZS Hasičský záchranný sbor 

Inteligentní vozidlo Vozidlo vybavené takovým technických zařízením, které 

mu umožňuje provádět rozhodnutí o jízdě vozidla bez 

lidské intervence. Tato rozhodnutí mají různé úrovně 

inteligence a mohou tak ovlivňovat celé vozidlo 

(autonomní vozidlo) nebo jednotlivé systémy vozidla 

(ABS, ESP, ASC a další systémy vozidla). 

IZS Integrovaný záchranný systém 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) Komplexní systémové prostředí 

pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikování 

dopravních informací a dopravních dat o aktuální 

dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, 

jejich součástech a příslušenství od orgánů, organizací 

a institucí veřejné správy a od dalších veřejných 

i privátních subjektů zřízené podle usnesení vlády ČR 

č. 590 ze dne 18. května 2005 Návrh realizace 

Jednotného systému dopravních informací pro ČR 

a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. JSDI je společným projektem 

Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR 

a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

KH 1 - 9 Označení podskupiny klíčových hráčů s konkrétními 

zájmy, cíli a vztahy ke svému okolí. 

KH, respektive dotčený subjekt Klíčový hráč v oblasti dopravy (stakeholder). 
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Konverzní funkce SDB Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data 

umístěná v Datovém skladu SDB byla sestavena do 

vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní 

Funkce SDB. Konverze Informace/Data zajišťuje, že 

z informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou 

nová data k uložení do Datového skladu SDB. 

NDIC (Národní dopravní informační centrum) Národní dopravní informační centrum je 

centrálním technickým, technologickým, provozním 

i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační 

pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje 

sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci 

dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje 

na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 

18.5.2005 [18] a v souladu s §124 odst. 3 zákona 

č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů [21] 

Ředitelství silnici a dálnic ČR. 

Organizace a řízení dopravy Procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní 

infrastrukturou tak, aby doprava osob či zboží z místa 

A do místa B byla optimální. 

PČR Policie České republiky 

PPP Public Private Partnership - investiční spolupráce 

veřejného a soukromého sektoru 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SDB Silniční databanka. Je specializovaným odborem ŘSD, 

jehož úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a 

publikace dat o pozemních komunikacích ve správě ŘSD 

a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak 

pro interní účely ŘSD a krajů, tak pro účely poskytování 

informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i 

pro účely poskytování vybraných požadovaných 

informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 

KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování 

a využití. Z pohledu funkční architektury SDB provozuje 

(nebo by mohla provozovat) řadu funkcí. Informace na 

výstupu a vstupu těchto funkcí souvisí s dopravní 

infrastrukturou, včasnost těchto informací resp. perioda 

jejich aktualizace je větší než denní (typicky půlroční, 

roční). Popis funkcí a role SDB se může 

v budoucnu změnit, mj. v souvislosti s dalším 
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strategickým rozvojem navrhovaným v rámci této studie 

– práce. 

SDT Sdružení pro dopravní telematiku. 

Služba ITS Zavedení aplikace ITS prostřednictvím správně 

vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem 

přispět k bezpečnosti, účinnosti a pohodlí uživatele nebo 

usnadnit či podporovat provozní činnosti související se 

zajištěním přepravy nebo cestování. 

STP SDB Strategický plán rozvoje silniční databanky s výhledem 

na 10 let 

STP NDIC Strategický plán rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 

let 

TAČR Technologická agentura České republiky 

Udržitelná mobilita Obecná organizace přepravy osob a zboží v rámci jejich 

působnosti tak, aby byly naplňovány charakteristiky 

mobility jako: reflektující potřeby obsluhovaného území 

dle jeho rozvoje a předpokladů rozvoje v krátkodobém 

i dlouhodobém horizontu; integrující druhy dopravy 

s preferencí těch místně adekvátních; bezpečná 

a spolehlivá; ekologicky šetrná; cenově dostupná, 

nákladově efektivní; lidsky přívětivá a komfortní, 

respektující potřeby všech skupin cestujících; 

komunikativní, informačně pružná, nabízející alternativy; 

jednoduchá v úhradě a to vše při vědomí přímých 

i nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých, pozitivních 

i negativních ovlivňujících vazeb na paralelní 

„ekosystémy“. Společně s tím navazující na blízkou 

přeshraniční a mezinárodní přepravu v rámci okolních 

států a různé druhy (módy) dopravy. 

VaV Výzkum a vývoj 

Včasnost Maximální zpoždění výstupní informace (funkce) oproti 

reálnému stavu. V případě periodicky poskytovaných 

informací se jedná o časovou periodu aktualizace. 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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4 Všeobecná definice Silniční databanky 
Pro účely tvorby STP SDB je třeba vymezit pojem Silniční databanka. V [20] byl definován 

Dopravní systém jako sjednocení tří základních složek: 

a) Dopravní prostředky, 

neboli technická zařízení umožňující dopravu osob či zboží z místa A do místa B, 

b) Dopravní infrastruktura, 

neboli stavební a další opatření umožňující pohyb dopravního prostředku s cílem 

dopravit osoby či zboží z místa A do místa B. Pozemní komunikace jsou částí 

dopravní infrastruktury. 

c) Organizace a řízení dopravy, 

procesy pracující s dopravními prostředky a dopravní infrastrukturou tak, aby doprava 

osob či zboží z místa A do místa B byla optimální. 

 

Z pohledu organizačního je Silniční databanka (SDB) specializovaným odborem ŘSD, jehož 

úkolem je sběr, uchovávání, aktualizace, správa a publikace dat o pozemních komunikacích 

ve správě ŘSD a krajů (dálnice a silnicemi I., II. a III.třídy), a to jak pro účely ŘSD a krajů, 

tak pro účely poskytování informací o pozemních komunikacích veřejnosti, tak i pro účely 

poskytování vybraných požadovaných informací o pozemních komunikacích třetím stranám, 

KH, (ať už bezplatně či za úplatu) k dalšímu zpracování a využití. 

 

Z pohledu funkční architektury SDB provozuje (nebo by mohla provozovat) celou řadu 

konkrétních funkcí. Informace na výstupu a vstupu těchto funkcí mají přímo souviset 

s dopravní infrastrukturou. Včasnost těchto informací resp. perioda jejich aktualizace je 

větší než denní (typicky půlroční, roční), na rozdíl od včasnosti informací na výstupu funkcí 

JDSI/NDIC, jejichž včasnost je typicky minutová, hodinová. 

 

Funkce SDB je předpis, na základě kterého ze vstupní informace vzniká výstupní informace. 

Výstupní informace funkcí SDB je hlavním produktem Silniční databanky, které je 

k dispozici jejím uživatelům (klíčovým hráčům - KH), včetně ŘSD. Vstupní informace 

obsahuje data Datového skladu SDB, data pocházející z jiných zdrojů, nebo jejich kombinaci. 

V Datovém skladu silniční databanky (SDB) jsou hodnoty nebo veličiny související 

s dopravním systémem (zejména pak s dopravní infrastrukturou), které byly pozorovány, 

změřeny, zaznamenány, vypočteny a prostřednictvím konverzních funkcí uloženy v Datovém 

skladu. 
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Konverze Data/Informace zajišťuje, aby potřebná data umístěná v Datovém skladu SDB 

byla sestavena do vstupní informace nezbytné pro činnost konkrétní Funkce SDB. Konverze 

Informace/Data zajišťuje, že z informace na výstupu konkrétní Funkce SDB vzniknou nová 

data k uložení do Datového skladu SDB. Řízení přístupu k datům a funkcím SDB je interní 

funkce zajišťující řízení a přístup k datům Datového skladu včetně řádné funkce konverze 

Informace/Data a Data/Informace. 

Obrázek 1: Funkční schéma Silniční databanky 

 

5 Identifikované skupiny klíčových hráčů 
Pro zpracování této části STP SDB byla využita struktura devíti skupin klíčových hráčů, která 

byla identifikována v rámci Strategického plánu rozvoje JSDI/NDIC v roce 2017 [19]. 

Obrázek 2. Skupiny KH byly navrženy především s ohledem na role a funkce, které naplňují 

jednotlivé subjekty (instituce, organizace, společnosti) ve vztahu k oblasti organizace a řízení 

dopravy. Překryvy některých skupin naznačují, že některé subjekty mohou reálně zastávat 

své role i ve více identifikovaných skupinách. V následujících kapitolách je uveden předmětný 

popis těchto skupin KH, jejich vzájemné vztahy a vztah k Silniční databance. 
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Obrázek 2: Identifikované skupiny klíčových hráčů v oblasti dopravy 

 

6 Státní správa a samospráva, podřízené složky a 
organizace (KH1) 

Organizace a složky veřejné správy jsou významným hráčem ve vztahu ke správě a údržbě 

dopravní infrastruktury a všech souvisejících dat. Jde o velmi heterogenní strukturu 

s chováním dle historicky tvořeného genetického kódu, s různorodou směsicí lokálních aktivit 

a cílů, zájmově vznikajícími a potlačenými ambicemi, s různě diverzifikovanými způsoby 

financování a značně rozprostřenými pravomocemi ke konkrétnímu rozhodování. Významným 

omezením akceschopnosti je tak mohutnost tohoto systému. 
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Obecný cíl jednotlivých subjektů této skupiny v oblasti dopravy je možné definovat jako tzv. 

udržitelnou mobilitu. Jejich úlohou je vždy zabezpečení konkrétních funkcí a služeb 

v oblasti plánování, realizace a správy dopravní infrastruktury vyplývající z legislativních 

dokumentů, při dosažení obecně akceptovatelné kvality a za vyrovnaného ekonomického 

hospodaření dle přidělených prostředků, v závislosti na státním rozpočtu s minimální účastí 

soukromých investorů. Mohutnost a heterogenita tohoto systému přináší uvnitř KH1 směs 

všech možných vztahů, od vzájemné podpory se společnými cíli, přes neutrální postoje 

a netečnost při nekonfliktních zájmech, po konfliktní a protichůdné strategie v případě 

konkurenčního cílového chování. 

 

KH1 mohou být zřizovateli, vlastníky nebo ovládajícím subjektem KH2, KH3, v takovém 

případě jsou vztahy těchto KH podobné jako uvnitř KH1. V případě existence soukromých 

organizací KH2, KH3, KH4, KH5 a KH6 je to podobné, vždy dle konkrétních zabezpečených 

služeb a funkcí KH1, od neutrálních (správních a definici podnikatelského prostředí), po 

kladné (objednávka služeb a zařízení) a konkurenční (výkon služeb samotným KH1). KH7 je 

neutrálním či kladným prostředníkem přenosu dopravních informací ke KH3 a KH9. KH8 je 

přímou součástí KH1, s kladným vztahem a společným cílem rozvoje a zkvalitňování 

dopravních systémů ve všech aspektech charakteristik udržitelné mobility. 

 

S ohledem na zmíněný rozsah a heterogenitu skupiny KH1 je ve vztahu k SDB účelné 

uvažovat další vnitřní členění skupiny KH1. Nabízí se 4 podskupiny, které je možné označit 

následovně: 

 KH1a – státní správa (ministerstva, státní úřady, ČÚZK, VGHMÚř, …) 

 KH1b – samospráva (krajské a obecní úřady, regiony, …) 

 KH1c – IZS (PČR, HZS, ZZS) 

Podskupina KH1a je ovládajícím subjektem ŘSD, které provozuje současný systém SDB, 

a jako taková má na něj výrazný legislativní vliv. Zároveň je z této pozice jedním z hlavních 

zprostředkovatelů služeb a dat ze SDB. Konkrétní subjekty KH1a mohou být poskytovateli 

vstupních i odběrateli výstupních informací funkcí SDB. 

 

Podskupina KH1b naplňuje podobné cíle jako KH1a na úrovni krajské a obecní samosprávy. 

Jednotliví zástupci řeší agendu dopravní infrastruktury v jejich majetku, z velké části 

samostatně. Především krajské úřady sdílí se SDB potřebná geografická data. Subjekty této 

podskupiny (obce s rozšířenou působností a krajské úřady) jsou ze zákona 13/1997 Sb., 

219/2000 Sb., 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, [1] [14] [11] [12] odběrateli 

výstupních informací funkcí SDB. Další subjekty jsou odběrateli těchto informací na základě 

smluvních vztahů se SDB. Je zde velmi patrný potenciál mnohem širšího využívání informací 

ze systému SDB, a to i v oblasti sběru dat, které se mohou stát součástí datového skladu 

SDB. 
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Podskupina KH1c je dominantně řízena KH1a (s výjimkou ZZS, která je zřizována KH1b). 

Některé subjekty (HZS) jsou pravidelným odběratelem výstupních informací funkcí SDB. 

7 Správci a vlastníci dopravních infrastruktur (KH2) 
Správci a vlastníci dopravních infrastruktur mají stěžejní roli v oblasti správy a údržby 

pozemních komunikací a tvoří tak specifickou skupinu klíčových hráčů. Dle vlastnictví 

dopravních infrastruktur se liší i role jednotlivých subjektů ve skupině. Dálnice a silnice I. tříd 

jsou ve vlastnictví státu, silnice II. a III. třídy a místní komunikace jsou ve vlastnictví 

samospráv. V soukromém vlastnictví je relativně malá část silniční infrastruktury, zejména 

účelové komunikace, související objekty jako jsou např. parkoviště, odstavné plochy apod. 

S rozvojem i investiční činností v dopravní infrastruktuře formou spolupráce PPP lze 

předpokládat změny v tomto rozdělení vlastnictví. 

 

Primárním cílem členů této skupiny je dlouhodobá a efektivní správa a údržba dopravní 

infrastruktury, udržení v provozuschopném a bezpečném stavu. Za tímto účelem jsou pro 

každou úroveň zřízeny organizace, jejichž povinností je provádět správu, běžnou a souvislou 

údržbu dopravní infrastruktury, projektovou, dopravně inženýrskou a stavebně inženýrskou 

činnost. Členem této skupiny je v případě infrastruktury ve vlastnictví státu ŘSD. V případě 

nižších tříd komunikací jde o subjekty správy a údržby silnic v jednotlivých krajích ČR. Pro 

správu komunikací ve větších městech jsou přímo zřizovány samostatné subjekty, případně 

jsou najímány a pověřovány výkonem této správy a údržby soukromé společnosti. Všechny 

tyto organizace i vzájemně spolupracují na základně smluvních vztahů (dle zákona 13/1997) 

[1]. 

 

Aktuálně lze obecně konstatovat, že KH2 je vůči KH1 přímým podřízeným (především KH1a 

a KH1b), řízený požadavky zákonů a politických rozhodnutí, bez potřeby iniciativ vlastního 

rozvoje a zlepšování, s minimálními vnějšími kontrolními mechanismy, často bez přímých 

dopadů existence penalizace za kvalitativní neplnění primárního cíle. Uvnitř KH2 jsou vztahy 

neutrální či mírně konkurenční až konkurenční (v případě komerčních subjektů). Ve vztahu ke 

KH3 a KH9 jakožto hlavním uživatelům dopravní infrastruktury převládá pozitivní vztah. 

Vztahy ke KH4 a KH6 jsou kladné, vedené objednávkami služeb a zařízení. S KH5 je vtah 

spíše neutrální. Spolupráce s KH8 bývá neutrální, využívána zejména pro poradenství, 

odborné studie a posudky. 

 

Konkrétní člen KH2 (Ředitelství silnic a dálnic) je ze zákona přímým provozovatelem systému 

SDB, jehož cílem má být zabezpečení provozu a rozvoje SDB dle potřeb ostatních klíčových 

hráčů. Toto je také určující pro vztahy KH2 vůči SDB. Jedná primárně o klíčové hráče, kteří 

zasahují do procesů spojených s činností SDB. Vystupují tak jako poskytovatelé informací pro 

funkce SDB (sběru prvotních informací o dopravní infrastruktuře ve fázi přípravy a realizace 

stavby, rekonstrukci a opravách, o průběžném sledování stavu komunikací a vybavení, 

údržbě), a také jako odběratelé informací funkcí SDB. Konkrétní vazby SDB k ostatním 

skupinám KH je možné dle organizačního řádu charakterizovat jako činnosti spolupráce 

a oblasti poskytování a výměny informací s KH1a, poskytování informací o silniční a dálniční 
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síti subjektům z podskupiny KH1b (kraje a obce), poskytování informací výzkumným 

organizacím KH8 (např. pro řešení VaV projektů ministerstev a TAČR) atd.. [4] 

8 Dopravní podniky, dopravci, profesní sdružení 
dopravců (KH3) 

Stěžejním cílem organizací v této skupině je dopravně obsloužit vybrané území a tvořit 

stabilní hospodářský výsledek při udržení provozuschopného a kvalitativně odpovídajícího 

vozového parku. 

 

Uvnitř KH3 jsou vztahy velmi konkurenční a to jak mezi příslušníky jednoho druhu dopravy, 

tak i mezi různými druhy dopravy. Vztahy ke KH1 a KH2 jsou dlouhodobě neutrální, lokálně 

však i negativní, a to v případě častých legislativních změn a opatření ovlivňujících provozní 

podmínky organizací. KH5 je jakožto dodavatel vozidel a vozidlových zařízení partnerem a je 

tedy s KH3 v dodavatelském vztahu. Postupně narůstá i kladný vztah s KH4 pro budování ITS 

služeb a systémů. KH9 jsou v přímé a úzké vazbě ke KH3, ať už jako vlastní zaměstnanci 

anebo přímí platící cestující či zákazníci. Vztahy s KH8 jsou spíše neutrální, s případným 

využíváním poradenských a dalších odborných služeb. 

 

V současné době není e vztahu k SDB mnoho přímých vazeb KH3 na vstupní či výstupní 

infromace jejích funkcí. Pro některé konkrétní situace (např. plánování nadměrných nákladů) 

jsou využívány postupy a systémy provozované organizacemi KH1 či KH2, jejichž podpůrné 

nástroje (software) využívají výstupní informace funkcí SDB. Existuje tedy jistý potenciál 

v možné roli organizací KH3 jako odběratelů některých výstupních informací funkcí SDB 

(například omezující hodnoty parametrů prvků dopravní infrastruktury při plánování dopravy). 

9 Výrobci, dodavatelé a poskytovatelé ITS služeb, 
dodavatelé dat, profesní sdružení (KH4) 

Klíčoví hráči této oblasti vytvářejí a nabízejí systémy a služby ITS nebo ICT, služby integrující 

technologická zařízení, telekomunikační prostředí, mobilní zařízení a cloudové i uživatelské 

aplikace, sbírají, zpracovávají nebo poskytují informace a data o dopravním systému. Jejich 

cílem je nabídka kvalitních a zaručených služeb s neustálým vývojem a hledáním inovačního 

potenciálu pro své ekonomické benefity.  

 

Vztah uvnitř KH4 je vysoce konkurenční, což může vést i k jisté neochotě při možném sdílení 

vlastních dat s SDB nebo jejím prostřednictvím. Vztah této skupiny ke svému okolí v podobě 

KH1, KH2, KH3, KH5, KH6 a KH7 je neutrální až kladný. Obvykle jsou v pozici dodavatelů 

těchto KH, což platí i pro vztah KH4 s ŘSD nebo SDB. Za účelem překonání konkurenčních 

vztahů a posílení spolupráce mezi KH4 a KH1/KH2 se ve vyspělých evropských ekonomikách 

sdružili KH4, KH2, KH1 do evropské platformy TN-ITS a odstraňují technicko - organizační 

překážky spojené se vzájemnou výměnou statických dat o dopravní infrastruktuře. 

 

Ve vazbě na SDB mohou být (nebo již jsou) klíčoví hráči KH4 jak v roli dodavatele informací 

(mapových podkladů), tak zároveň v roli odběratelů informací na výstupu funkcí SDB. 
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10  Výrobci vozidel a jejich OEM dodavatelé, výrobci 
ITS zařízení, profesní sdružení (KH5) 

Mezi klíčové hráče této skupiny patří zejména zahraniční koncerny a firmy, které jsou přímo 

výrobci vozidel, nebo si vybudovaly kapacity a letité vztahy s automobilovým průmyslem. 

Jejich cílem je nabídka kvalitních a zaručených zařízení ve vozidlech, se službami uživatelsky 

šitými na míru konkrétního objednatele dle sjednaných dispozic. Tento segment je finančně 

velmi silný pro velké objemy prodejů a přímý obchodní model s KH3 a KH9. Díky tomu je 

rovněž velmi inovativní v oblasti ITS, zejména rozvíjením konceptu „inteligentního vozidla“. 

 

Vztah této skupiny ke skupinám KH3 a KH9 jakožto zákazníkům je velmi kladný. Naopak je 

patrný neutrální, někdy záporný, vztah ke KH1 a KH2. Výrobci dopravních prostředků nejsou 

spokojeni se schopností KH2 a KH1 udržovat dopravní infrastrukturu v trvale udržitelném 

stavu s danou kvalitou, kritizují pomalu rozvíjející se rozsah dopravní infrastruktury a 

z pohledu KH5 pomalu zaváděné technologické inovace na dopravní infrastruktuře. Vztahy 

uvnitř KH5 jsou vysoce konkurenční, subjektů vyvíjejících zařízení je velké množství z celého 

světa a tedy roste tlak na neustálé inovace a cenu dodávek. Klíčoví hráči KH5 mohou mít za 

jistých okolností též ambice se skrze své dceřiné společnosti stát zároveň KH4 a KH7. 

 

Klíčoví hráči KH5 očekávají dostupnost kvalitních a úplných statických informací o dopravní 

infrastruktuře a dynamických informací o provozu, organizací a řízení na komunikacích. 

Požadavky KH5 na kvalitu těchto informací a kvalitu zdrojových dat narůstají v poslední době 

zejména s rozvojem automatizace dopravních prostředků a alternativních pohonů. Existuje 

tedy potenciál přímého využívání výstupních informací (mapových sad) funkcí SDB ze strany 

KH5. Konkrétní přímé vazby však nebyly identifikovány. Dosud KH5 využívají pro spolupráci 

partnery z KH4, jejichž komerční služby mají širší geografický rozsah a širší portfolio služeb, 

než SDB. Dále existuje jistý potenciál organizací KH5 jako dodavatelů vstupních informací pro 

funkce SDB, v podobě dat z vozidlových senzorů, která jsou využitelná pro dílčí kontrolu dat 

dle reálné skutečnosti. 

11  Stavební firmy, inženýring dopravních staveb, 
projekční kanceláře (KH6) 

Tato skupina klíčových hráčů zahrnuje lokální, národní i nadnárodní společnosti realizující 

projektovou přípravu, výstavbu či rekonstrukci dopravních staveb. Jejich zájmem je 

dlouhodobá ekonomická stabilita a profit ze spolupráce s veřejnou správou. 

Uvnitř KH6 panuje mezi jednotlivými subjekty antagonismus pro malý počet subjektů 

a vysoce konkurenční prostředí s relativně malým trhem „velkých“ zakázek. Mají velmi kladný 

vztah ke KH1 a KH2 jakožto dominantním investorům do infrastrukturních staveb. Vztahy 

k ostatním KH jsou pak spíše druhotné a neutrální. Jejich zájmem by měla být spolupráce 

s KH8 v oblasti zařazení moderních ITS systémů do infrastruktury dopravních staveb již 

v projekci nových a při rekonstrukci stávajících. 

Na základě žádosti SDB poskytují projektanti situace z projektové dokumentace nových 

staveb. Ty jsou využívány pro vytvoření geometrického průběhu nových staveb. Ve vztahu k 

SDB mohou být KH6 primárním zdrojem kompletních podkladů o dopravních stavbách jak ve 
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fázi plánovaní staveb, tak ve fázi jejich skutečné realizace. Pro vykonávání svých činností 

KH6rovněž využívají výstupy poskytované SDB. Subjekty jsou tak v roli dodavatelů vstupních 

i odběratelů výstupních informací z funkcí SDB. 

12  Média a poskytovatelé dopravně-informačních 
služeb (KH7) 

Klíčoví hráči tohoto segmentu jsou tvůrci informací veřejných kanálů, zejména pro řidiče, 

sekundárně i dopravce, s přímou zpětnou vazbou od lidského činitele v reálném čase 

a konkrétních lokalitách. Jejich cílem je poskytovat co nejkvalitnější informace a další 

motoristické služby pro jednotlivé řidiče za přímou úplatu anebo prostřednictvím reklamních 

aktivit. 

 

Mezi jednotlivými subjekty v rámci skupiny KH7 je vztah spíše konkurenční, nikoliv však 

antagonistický. KH7 tvoří vlastní výstupy pro informační portály, aplikace pro smart zařízení 

a další systémové služby (TMC) pro šíření aktuálních dopravních a doplňkových informací pro 

koncové odběratele KH9, KH4, KH5. Jejich vztah k nim je tedy pozitivní. Vztah ke KH1 a KH2 

je pozitivní ve snaze využívat jejich specifické datové sady. Zároveň těmto skupinám 

poskytují zpětnou vazbu o kvalitě využívaných dat. K ostatním skupinám KH jde o vztahy 

kooperativní, které by v budoucnu měly dále posilovat. 

 

KH7 mají úzký vztah k dynamickým dopravním informacím a funkcím, které poskytuje 

JSDI/NDIC (má roli KH7 provozovanou v rámci KH2 ŘSD). Ve vazbě na služby SDB, které se 

týkají zejména statických informací o dopravní infrastruktuře, mohou být KH7 odběrateli 

výstupních informací některých funkcí SDB (mapové podklady, datové sady). KH7 jsou také 

potenciálním dodavatelem vstupních informací v podobě vlastního tvořeného obsahu, který 

by využily některé funkce SDB jako vstupní informaci. 

 

Uvedené se týká i vztahu SDB a JSDI/NDIC, na který je třeba nahlížet jako na vztah dvou na 

sobě nezávislých množin funkcí provozovaných v rámci jedné organizace (ŘSD). Jedna 

množina funkcí (JSDI/NDIC) se dotýká dynamických informací celého dopravního systémů 

(zejména organizace a řízení), druhá (SDB) se dotýká statických informací o dopravní 

infrastruktuře. 

13  Vědecko-výzkumné instituce (KH8) 
Do této skupiny se řadí především vědecko-výzkumné instituce a pracoviště vysokých škol.  

Vztahy uvnitř skupiny mohou být s ohledem na zdroje financování vědy a výzkumu 

konkurenční, nikoli však negativní. V jednotlivých odborných oblastech jsou vzájemné vztahy 

i významně kooperativní a pozitivní především při řešení společných cílů. Vztahy k ostatním 

skupinám KH jsou neutrální až pozitivní, vždy dle míry konkrétní spolupráce na řešených 

úlohách. 

 

Ve vztahu k SDB mají tyto organizace zájem využívat poskytované výstupní informace 

z funkcí SDB. Využívány jsou jednak pro studie a analytické podklady o dopravním systému 

obecně, dále i pro vlastní ověřování funkčnosti a posuzování kvality a také za účelem 
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získávání poznatků, tedy dat odvozených. Zájmem KH8 může být i rozšiřování základní báze 

dat silniční databanky a jejich šíření napříč institucemi veřejné sféry.Primárně je KH8 

odběratelem a potenciálně i poskytovatelem informací do SDB. 

14  Řidiči, cestující a jejich zástupci a sdružení (KH9) 
Tato velmi početná skupina je značně roztříštěná a obsahuje velké množství specifických 

typů uživatelů, jejichž zájmy jsou v souladu s charakteristikami udržitelné mobility, 

individuálně jsou však velmi heterogenní s vlastními strategiemi a s individuálními 

optimalizacemi. 

Obecným zájmem skupiny je využívání kvalitní dopravní infrastruktury a garantovaných 

dopravně informačních služeb. V oblasti dopravy jde především o uživatele systémů a služeb 

skupin KH1 a KH2. Intenzivní a pozitivní vztah této skupiny je ke KH3, KH4, KH5 a KH7 pro 

přímou konzumaci nabízených a hrazených služeb a používání zařízení. Z podobných důvodů 

jako KH5 (výrobci vozidel) mají KH9 neutrální až negativní vztah ke KH1, KH2. 

Tato skupina KH nemá přímou vazbu na systém SDB a není tak ani odběratelem ani 

dodavatelem informací do funkcí SDB. Skupina KH9 je však potenciálně využitelná pro 

identifikaci či verifikaci dílčích dat o kvalitě dopravní infrastruktury. Může se jednat například 

u různé uživatelské aplikace apod. KH9 mohou nepřímo využívat výstupní informace funkcí 

SDB prostřednictvím systémů či informací poskytovaných KH1, KH2, KH4, KH5, KH7. 
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15  Shrnutí vztahů klíčových hráčů k systému SDB 
 

Následující tabulka přehledně zobrazuje vztah jednotlivých skupin KH se systémem SDB 

v členění, zda se jedná o poskytovatele vstupních či odběratele výstupních informací funkcí 

SDB. Závorkami jsou označeny identifikované potenciální možné vazby. 

 

 
  Vazba na systém SDB 

    
dodavatel vstupních 

informací 

odběratel výstupních 

informací 

nepřímá 

zprostředkovaná 

vazba  

KH1a Státní správa (státní úřady) ANO ANO ANO 

KH1b Samospráva (kraje, obce) ANO ANO ANO 

KH1c IZS X ANO X 

KH2 
Správci a vlastníci dopravních 

infrastruktur 
ANO ANO ANO 

KH3 
Dopravní podniky, dopravci, 

profesní sdružení dopravců 
X X KH1, KH2, KH4, KH7 

KH4 

Výrobci, dodavatelé a 

poskytovatelé ITS služeb, 

profesní sdružení  

(ANO) ANO - 

KH5 

Výrobci vozidel a jejich OEM 

dodavatelé, výrobci ITS zařízení, 

profesní sdružení  

(ANO) (ANO) KH4 

KH6 

Stavební firmy, inženýring 

dopravních staveb, projekční 

kanceláře 

ANO ANO - 

KH7 
Média a poskytovatelé 

dopravně-informačních služeb 
(ANO) ANO - 

KH8 Vědecko-výzkumné instituce (ANO) ANO - 

KH9 
Řidiči, cestující a jejich zástupci 

a sdružení 
X X KH1, KH2, KH4, KH7 

Tabulka 1: Vzájemné vztahy skupin klíčových hráčů 

 


