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SDT – základní informace 
 SDT bylo založeno v roce 2000 

V současné době SDT sdružuje 81 organizací zabývajících se 

dopravní telematikou 

SDT je aktivním členem Network of ITS National 

Associations 

V rámci SDT pracují následující pracovní skupiny: 

Elektronické mýtné 

Digitální mapy a cestovní informace 

Platební karty v dopravě 

Kosmonautika 

Easy OBU 



Orgány SDT 

• Prezidium mj. organizuje a řídí činnost Sdružení, 
rozhoduje o členství a vede evidenci členů, odpovídá 
za vysokou odbornou úroveň činnosti Sdružení. 

• VIP členové vytváří speciální pracovní skupinu 
Sdružení, která má za cíl rozvoj a profesionalizaci 
strategie, cílů a činností Sdružení. Každý VIP člen 
Sdružení má nárok na obsazení jedné pozice VIP 
člena v prezidiu. 

• Výkonný ředitel řídí stálou kancelář Sdružení, 
rozhoduje o zajišťování všech akcí Sdružení a o 
administrativním a organizačním provedení a 
zabezpečení všech rozhodnutí orgánů Sdružení. 

 

 



Činnost SDT a rozvoj ITS v ČR 

 

• SDT kopíruje aktuální etapy rozvoje ITS (osvětová 
činnost, konferenční a vzdělávací období, etablování 
ITS jako důležitého a samostatného oboru, 
profesionalizace). 

• Provedený proces profesionalizace SDT se projevil 
ve významném nárůstu kvality a kvantity služeb. 

• SDT nyní usiluje o koordinační roli v ITS v 
souvislosti se směrnicí ITS 40/2010/EU, Transport 
White Paper 2011, ITS Action Plan, s alokací 
kohezních fondů a prostředků st. rozpočtu ČR do 
sektoru ITS.  

 

 

 

 



Ukázka aktivit SDT 

• Česko-rakouské 

VIP setkání 

• Jednání SDT s řediteli 

odborů MD ČR 

• Koordinace společných 

zájmů s asociacemi 

dotčenými dopravou 

• Ideová odpoledne SDT 

(Příležitosti v kosmických 

technologiích, Koncepce ITS 

na D1, Financování 

infrastruktury v ČR a role 

státu 



Proexportní aktivity SDT 



Mezinárodní aktivity SDT 

• Prezentace české 
telematiky v Evropské 
komisi a Evropském 
parlamentu 

• Czech ITS Forum on 
Super-computing 
in Transportation 
(25.11.2013 v Pražském 
domě, Brusel) 

• Memorandum o 
spolupráci s ITS Australia 

• Podpora 11. Evropského 
dopravního kongresu v 
Praze (19 a 20.9.2013) 



Poziční dokumenty SDT 

• Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje 
ITS pro ČR  

• Zadávání zakázek na dodávku dopravní 
telematiky (ITS) 

• Strategie udržitelného financování páteřní 
silniční infrastruktury ČR 

• Dopravní data: nutná podmínka efektivního 
dopravního systému v ČR 

• Rozvoj elektronických odbavovacích systémů 
pro cestující ve veřejné dopravě v ČR 

• Základní technické parametry systémů pro 
elektronické odbavení cestujících ve veřejné 
dopravě v ČR  
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Rem: 

ETC extra. Total investment and operational costs, 

10 years = 0,68 bil. EUR = 22% of revenue 



 
Další informace o SDT 

www.sdt.cz , www.telematika.cz  

http://www.sdt.cz/
http://www.telematika.cz/


 
Děkuji za pozornost 

 Sdružení pro dopravní telematiku (ITS&S) 

Miroslav Svítek, prezident 

Bartolomějská 11 or Konviktská 24 

110 00 Praha 1 

Czech Republic 

tel.: +420 226 207 111  

fax: +420 226 207 110 

e-mail: m.svitek@sdt.cz 

  


