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Předmluva

Tato technická specifikace byla vypracována technickou komisí CEN/TC 278 „Dopravní telematika“,
jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato technická specifikace byla vypracována technickou komisí CEN/TC 278 Dopravní telematika
pracovní skupinou WG 14 Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR).

WG 14 je složena ze zástupců a odborníků z řad policie, asociace pojišťoven (CEA), výrobců vozidel,



asociací přepravců, asociací půjčoven vozidel a poskytovatelů systému a služeb ATSVR ve spolupráci
s Europolem a Pracovní skupinou pro spolupráci evropských policejních složek (EPCWG).

Tato technická specifikace byla vyvinuta pro definování architektury v rámci pokynů CEN/TC 278,
kterou lze dosáhnout určité úrovně interoperability mezi Operačními centry pokrádežového systému
(SOC) a Orgány činnými v trestním a přestupkovém řízení (LEA), jak na národní, tak i mezinárodní
úrovni.

Tato specifikace poskytuje minimální standardy informací a ujištění uživatelům ohledně funkčnosti
systémů tak, aby byly schopny umožnit navrácení vozidel, detekci pachatelů a snížení kriminality.

Tato technická specifikace by se měla číst společně s CEN/TS 15213-1 Pokrádežové systémy pro
navracení odcizených vozidel – Část 1: Referenční architektura a terminologie, která poskytuje
předběžný rámec pro koncepty pokrádežových systémů.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace stanoví pokyny pro spolupráci a postupy mezi Orgány činnými v trestním
a přestupkovém řízení (LEA) a Operačními centry pokrádežového systému (SOC) jako reakci na
nouzové signály systémů ATSVR. Pro účely optimální vzájemné komunikace tato technická specifikace
zahrnuje také návrhy a formát pro elektronickou výměnu informací.

ATSVR jsou elektronické systémy, které umožňují komunikačnímu centru nebo jinému pověřenému
orgánu, jakým je např. LEA, monitorovat polohu vozidla a status jeho odcizení. Mohou být k dispozici
i jiné informace včetně rychlosti a směru jízdy vozidla. Tyto systémy mohou být automaticky
aktivovány signálem bezpečnostního zařízení proti krádeži nebo přijetím signálu od pověřeného
centra SOC s následným potvrzením odcizení.

Systémy mohou být krátkého nebo dlouhého dosahu a mohou používat různé technologie. Systémy
mohou identifikovat vozidlo z palubních dat nebo přes odkaz na data, která jsou mimo vozidlo.
Nicméně standardy dat a rychlosti komunikace by měly splňovat požadavky stanovené tímto
souborem technických specifikací. Spolehlivost systému a dobré, konzistentní postupy jsou
mimořádně důležité.

Operátoři systému a jeho uživatelé si musí být stále vědomi, že úroveň a načasování jakékoliv reakce
zůstává výhradně v odpovědnostíi LEA v místě, kde je aktuálně vozidlo lokalizováno systémem
ATSVR. Jednotný postup ve vztahu k systémům ATSVR na mezinárodní úrovni by měl být
samozřejmostí zejména z pohledu, že odcizené vozidlo se může nacházet v jiné zemi, než původní
SOC.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


