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EU kontext 

 
 
 

EU kontext: 
- mnoho dílčích zdrojů informací  
- pouze několik z nich objímá alespoň republiku 
- pokusy ustavit evropské vyhledávače či panevropský 

vyhledávač 
- velmi dobré zkušenosti se spoluprací formou výměny dat v 

železniční dopravě (MERITS) 
- podpora EU v rámci EU-SPIRIT projektu DELFI 
- snaha EU o sběr informací a koordinaci viz např. 

www.eujourneyplanner.eu 
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Belgie 

Dánsko 

Estonsko 

Finsko 

Holandsko 

Lucembursko 

Německo 

Norsko 

Polsko 

Portugalsko 

Rakousko 

Švédsko 

Švýcarsko 

Velká Británie 

 

 

EU kontext 
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Kontext  provozování CIS 

V ČR je sběr jízdních řádů a poskytování informací cestujícím upraven zákony. Ministerstvo dopravy 
(MD) vede pro potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS). 
Provozováním CIS pověřilo MD společnost CHAPS. 

Zákon 111/1994, o silniční dopravě 
 povinnost dopravců veřejné linkové dopravy a městské autobusové dopravy předkládat ke 

schválení JŘ v elektronické podobě 
 povinnost dopravních úřadů (schvalujících JŘ) postoupit JŘ veřejné linkové dopravy a městské 

autobusové dopravy do CIS 

Vyhláška MDS 388/2000, o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 
 způsob zpracování a obsah JŘ veřejné linkové dopravy a městské autobusové dopravy 
 způsob vyhlašování změn JŘ a organizace CIS 

Zákon 266/1994, o drahách 
 povinnost dopravců veřejné drážní dopravy předkládat ke schválení JŘ v elektronické podobě 
 povinnost provozovatele dráhy celostátní a regionální postoupit JŘ na dráze celostátní 

a regionální do CIS 
 povinnost drážních správních úřadů (schvalujících JŘ) postoupit JŘ drážní dopravy na dráze 

tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové do CIS 

Zákon 194/2010, o veřejných službách v přepravě cestujících 
 povinnost dopravců veřejné městské dopravy předkládat ke schválení JŘ v elektronické 

podobě 
 povinnost dopravních úřadů (schvalujících JŘ) postoupit JŘ veřejné městské dopravy do CIS 
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ČR, datový obsah CIS 

Slovensko 

Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko,  
Španělsko, Itálie, Velká Británie, 

Portugalsko a dalších 36 zemí 
  

Dopravní 
podniky 
(MHD) 

Letadla 

Vlaky 

Mezinárodní a dálkové linky 

Příměstské linky 

Městská hromadná 
doprava 

Databáze JŘ 
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CIS - souhrn 

Vlaky+Busy 

Vlaky 



www.chaps.cz 

CIS – datová základna  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jízdní řády Doplňkové informace Tarify Geografická data Jiné 

Vlaky Přestupní doby  Mapy Odkazy do rezervačních 
Letové řády Schéma vozu/vagónu  POI a prodejních systémů 
Autobusy Schémata a fotografie  Grafy sítě Přepravní podmínky 
MHD Řazení vlaků  Polohy zastávek Kontakty na dopravce 
Lanovky Zpoždění vlaků  Přiřazení zastávek 
    
  
 
 

Data 
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CIS – poskytování informací 

CIS 

SMS: 
     VLA 
     BUS 
     MHD 

WAP 
http://m.idos.cz 

Aplikace pro: 
     • iOS 
     • Android 
     • Windows Phone 

    • Bada 

http://www.idos.cz 
http://portal.idos.cz 
http://map.idos.cz 
http://blind.idos.cz 

Call centra 

IDOS Komplet 

Systémy odebírající služby 
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CIS v číslech 

CIS (a IDOS) v číslech: 
- Dopravci - 546 

- Vlaky – 42 
- Autobusy – 229 
- MHD – 75 
- Letadla – 200 

- Spoje – 792 939 
- Vlaky – 449 526 
- Autobusy – 79 794 
- MHD – cca 150 000 
- Letadla – 113 619 

- www.idos.cz 
- cca 67 000 000 shlédnutých stran za měsíc 
- cca 1 750 000 unikátních uživatelů za měsíc 
- Počet vyhledaných spojení – 19 188 125 (cca 1,8M z mobilních telefonů) 

  Autobusy - 4 778 018 
  Vlaky + Autobusy - 4 657 772 
  Vlaky - 3 676 718 
  MHD Praha (PID) - 1 998 080 
  MHD Brno (IDS JMK) - 1 029 304 
  MHD Ostrava (ODIS) - 612 999 
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 Závěr 
 

A děkuji za 
pozornost … 


