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Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-
2027 s výhledem do roku 2050:

▪ Schválena usnesením vlády č. 7 ze dne 4. ledna 2021 

▪ Stanovuje, jaké priority v ITS mají být sledovány, jak má 
být organizována spolupráce s různými 
zainteresovanými subjekty a jaké nástroje (legislativní, 
normalizační, finanční) mají být k dispozici na podporu 
rozvoje inteligentních dopravních systémů a 
kooperativních systémů ITS

▪ Určuje rámec, který bude realizován prostřednictvím 
konkrétních projektů ITS a C-ITS
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Realizace konkrétních projektů ITS, včetně jejich 
prioritizace, je stanovena Akčním plánem ke Strategii 
rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022–2024, 
který byl schválen usnesením Vlády České republiky ze 
dne 23. února 2022 č. 113.
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▪ V současné době probíhá revize (novelizace) :

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, 
kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) 
č. 913/2010 a zrušuje nařízení (EU) 1315 /2013 (revize 
TEN-T)

▪ Směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující 
směrnici 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
rozhraní s jinými druhy dopravy

▪ Začínají práce na revizi (novelizaci) nařízení Evropské 
komise v přenesené pravomoci č. 2017/1926 ohledně 
poskytování informačních služeb o cestování v rámci EU při 
použití více druhů dopravy.



▪ Potenciál evropské finanční pomoci a příležitost 
spolufinancovat projekty z evropských dotací

▪ (Operační) Program Doprava 2021-2027

▪ Specifický cíl 1.2 OPD 2021-2027 – Rozvoj udržitelné, 
inteligentní a intermodální sítě celostátní, regionální a 
místní mobility odolné vůči změnám klimatu:

▪ vybavení dopravní infrastruktury moderními technologiemi 
ITS a C-ITS

▪ alokovaná částka: indikativně 2,5 mld.Kč (ITS a C-ITS na 
silnicích ve správě státu a ve městech)

▪ podíl financování z EU 85%

▪ první výzvy plánovány na listopad 2022.
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Možné zdroje financování

rozvoje ITS a C-ITS



▪ Integrovaný regionální operační program 2021-2027

▪ Specifický cíl 2.1 IROP 2021-2027 – Podpora udržitelné 
multimodální městské mobility, aktivita Telematika pro 
veřejnou dopravu:

▪ mj. zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, 
preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou 
dopravu

▪ návrh alokace: 1 474 266 208 Kč z EU

▪ podíl financování z EU 70 % (přechodové regiony),
85 % (méně rozvinuté regiony)

▪ první výzvy plánovány na listopad 2022.
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