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Rozvoj JSDI/NDIC 

Akční plán a Implementační plán ITS

• 17 projektových karet pro JSDI/NDIC pro rok 2018

• 2 projektové karty v záměru projektu

• 8 projektových karet v přípravě

• 4 projektové karty v realizaci

• 3 projektové karet uzavřeny

Financování

• 1 projektová karta financována z CEF (45)

• 2 projekty financovány z programu Crocodile 2 (42,78) 

• 2 projektové karty schváleny do OPD (39, 68)
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Karty IP ITS 2018-202?
Č. ID Název Stav

32 SD-16 Integrace nových datových zdrojů a upgrade stávajících modulů NDIC Realizace

39 PR-12 Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů Realizace

40 PR-13 Centrální evidence nadměrných a nadrozměrných nákladů Příprava

42 PR-15
Harmonizace dat jednotné georeferenční sítě pozemních komunikací Global Network 

se specifikací INSPIRE
Dokončen

43 PR-16
Dynamické lokalizace dopravních informací v různých datových formátech pro 

podporu rozvoje NDIC
Příprava

45 SD-28
Poskytování dopravních, cestovních informací a dalších souvisejících služeb řidičům 

nákladních, užitkových vozidel a dopravcům
Realizace

48 PR-20
Stanovení/vytvoření systému kontroly kvality sbíraných a poskytovaných dopravních 

informací
Příprava

57 SD-29
Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích a silnicích v 

ČR
Příprava

67 PR-29 Centrální evidence pozemních komunikací Příprava

68 PR-30 Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury Dokončen

69 PR-31 Aktualizace datové základny svislého a vodorovného dopravního značení Příprava

73 SD-36 Mobilní systém ITS s možností dynamického řízení dopravy na silnicích I. třídy Definice záměru

74 PR-32 Vytvoření funkčního matematicko-meteorologického modulu v NDIC Příprava

75 PR-33 Prediktivní model dopravy na dálniční síti Definice záměru

76 PR-34 Rozvoj funkcí NDIC dle Strategického plánu Příprava

78 PR-35 Standardizace výměny dopravních informací Realizace

82 SD-39 Aktualizace lokalizačních tabulek pro RDS-TMC Dokončen
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Funkční schéma

Rozpočet 998 tis. EUR

Realizace 2017-2019

Workshop 20.9.2018, kooperace se zahraničím
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Místa dobíjení energie

• projektem jsme zahájili realizaci globální karty č. 76 
„Rozvoj funkcí NDIC dle Strategického plánu“ 

• vycházíme ze závěrů Strategie rozvoje NDIC, 
funkce 1.1.1 Informace o místech dobíjení energie 
pro dopravní prostředky

• předjednána spolupráce s MD odborem strategie 
jako „Implementing body“ v rámci Technické pomoci 
CEF, kdy ČR je jednou z cca 17 členských zemí 
zapojených do projektu – k dispozici cca 50 tis. EUR

• cílem je poskytnutí kvalitních a garantovaných 
statických a dynamických dat (LPG, LNG, CNG, 
elektro)

• naplnění povinnosti nařízení Evropské komise 

Workshop s SDT dne 11.12.2018 - Informace o místech dobíjení energie pro 

dopravní prostředky nad návrhem udržitelné funkční architektury.

Probíhá zpracování studie proveditelnosti definované funkce NDIC 

• Analýza stavu v ČR a EU včetně legislativního rámce

• Návrh funkční architektury, definice datových katalogů

• Vymezení funkcionality nového funkčního modulu NDIC (legislativa) 

• Vymezení rolí SDB a NDIC
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