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Směřování dalšího vývoje 

Celostátního informačního systému 

o jízdních řádech

Konference „Veřejná doprava ON-LINE“ 

Praha, 23. listopadu 2021
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Koncepce veřejné dopravy

• Povinnost dle § 4b zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících.

• Projednána a schválena vládou  ČR, a to usnesením vlády 

č. 1008 dne 12. října 2020.

• Závěrečná pátá kapitola obsahuje výčet 14 opatření, která 

mají být realizována v letech 2020 až 2025.

• Opatření č. 7 - Posouzení koncepce CIS ve vztahu 

k realizaci opatření v oblasti veřejné dopravy, vyplývajících 

z Delegovaného aktu ITS.  

Vystup: Výběr varianty řešení CIS a její implementace 

Termín: 12/2021

Koncepce veřejné dopravy



3

Stávající stav fungování CIS JŘ

• smlouva o vedení CIS JŘ z roku 2001

• důraz kladen na řádný výkon správních agend

• nekompletnost datové základny

• obtížné využití dat pro automatizované zpracování

• pouze částečný soulad s požadavky evropského práva a

standardy pro tzv. otevřená data

Současnost
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Požadavky odborné veřejnosti

• zveřejňování dat v reálném čase

• propojení s prostorovými daty

• evidence a sdílení informací o událostech v dopravě

• využití standardního výměnného formátu (GTFS, NeTEx)

• elektronizace procesů podání a úředních rozhodnutí

• propojení s tzv. vnitrostátním přístupovým bodem dle

nařízení (ES) č. 1926/2017

Požadavky na nastavení systému
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Harmonogram

Procesní postup
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Návrh členění IS VD

• Subsystém dopravní sítě – území celky, dopravní sítě, 

železniční stanice, zastávky

potřebná spolupráce s ČÚZK, ŘSD a SŽ (vektorová data, 

formát, souřadnicový systém, centroidy)

• Subsystém dopravní informace – tvorba jízdních řádů

formulace tras, dopravní sítě, stanic a zastávek, spojů, 

kalendářů jízd a dopravních prostředků (PRM)

• Subsystém správní agenda – spisová služba, udělování 

licencí, schvalování jízdních řádů, statistiky, výkazy

• Subsystém služby provozu systému

Struktura IS VD



7

Online verze linkového jízdního řádu

Možné výstupy z IS VD
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Online verze staničního jízdního řádu

Možné výstupy z IS VD
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Tištěná verze linkového jízdního řádu

Možné výstupy z IS VD
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Děkuji za pozornost

Ondřej Michalčík

odbor veřejné dopravy

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz


