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 Následky dopravních nehod v EU

 v EU 40 000 mrtvých ročně

 v EU 1.7 mil. zraněných ročně

 Očekávané zlepšení s e-Call v EU

 záchrana 2 500 životů ročně

 snížení škod o 26 mil. eur ročně

Smysl eCall



Základní schéma e-Call



Minimální sada dat e-Call

 ČSN EN 15722 (01 8461)

1. Verze

2. ID číslo zprávy

3. Řídící kódy (způsob aktivace, přesnost polohy)

4. Identifikace vozidla (VIN)

5. Typ pohonu vozidla

6. Datum a čas

7. Souřadnice nehody (poloha n)

8. Směr pohybu vozidla před nehodou

9. Poloha n-1

10. Poloha n-2

11. Počet osob (zapnutých pásů)

12. Volitelná uživatelská data



 typové schvalování vozidel: Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2015/758 o požadavcích na 
schválení typu pro zavedení palubního systému eCall

 Palubní jednotka součástí typového schvalování vozidel 
od 31. března 2018

 Povinnost u vozidel M1 (osobní vozidla)
a N1 (lehké nákladní vozidla do 3,5 t)

Právní souvislosti



 mobilní sítě: Doporučení Komise č. 2011/750/EU o 
podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací

 Dokončení implementace v mobilních sítích mělo být
do 31.12.2014

 Reálné zavedení vázne

Právní souvislosti



 specifikace pro modernizaci infrastruktury PSAP: Nařízení 
komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013

 povinnost odbavování hovorů: Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 585/2014/EU o zavedení 
interoperabilní služby eCall v celé EU

 Úprava center tísňového volání do 30. 9. 2017

 Harmonizovaná celoevropská služba

Právní souvislosti



 Plně digitální všechny telefonní sítě

 12 let funkční technologie TCTV 112 (kolem 50 mil. 
hovorů) 

 Testovací platforma TCTV 112 (testovací číslo 152)

 Plně funkční automatická lokalizace polohy při TV 
(předpisy + funkcionalita)

 Výzkumný projekt eCall (CONNECT) 2006-7

Podmínky pro eCall v ČR



 ČR signatářem Memoranda o porozumění

 Aktivní účast v Evropské implementační platformě

 Implementační pilotního projekt HeERO v ČR 2010-2013 

 Jsme připraveni do 12 měsíců eCall v ČR zprovoznit 
(finanční prostředky na plnou implementaci a legislativa)  

Podmínky pro eCall v ČR



 Legislativně nedořešená problematika

 eCall flag – není povinnost, vyhláška k lokalizaci

 Právní postavení eCall v rámci tísňového volání

 MPO dlouhodobě pasivní

Podmínky pro eCall v ČR



Každodenní TCTV

 Příjem tísňových hovorů každý den

 Kolem 15 000 hovorů denně v České republice

 Cizojazyčné hovory

 Přeshraniční efekt

 Tiché hovory

 Kolem 70% zlomyslných hovorů

 Rozhodování jen několik sekund



eCall zachraňuje životy



 zkrácením doby oznámení nehody

 okamžitá (automatická) aktivace

eCall zachraňuje životy





 zkrácením doby oznámení nehody

 okamžitá (automatická) aktivace

 poskytnutím kvalitnější informace

 přesná pozice

eCall zachraňuje životy





 zkrácením doby oznámení nehody

 okamžitá (automatická) aktivace

 poskytnutím kvalitnější informace

 přesná pozice

 technické informace o vozidle - VIN

eCall zachraňuje životy





 zkrácením doby oznámení nehody

 okamžitá (automatická) aktivace

 poskytnutím kvalitnější informace

 přesná pozice

 technické informace o vozidle - VIN

 zjednodušením rozhodovacího procesu

 označení hovoru z vozidla

eCall zachraňuje životy







eCall – GIS vizualizace



 Technické informace o vozidle

 Dekódování VIN

 Celoevropský jednotný systém (EUCARIS)

 Bude přenášeno až do výjezdových vozidel a posádka 
bude informována o bezpečnostních prvcích vozidla 

Přínos pro taktiku zásahu



 MSD je dostatečná

 Přenos dat a hlasu mobilními i pevnými sítěmi je 
funkční

 Směrování dat a hovorů na jedno místo funguje 

 Zpracování a vizualizace dat a hovoru bez problémů 

Výzkumem ověřeno



 Jedna dvě komunikační sítě s plnou implementací 
eCall diskriminátoru

 Realizovaný harmonizovaný evropský pilotní projekt 
HeERO – ověření standardů a podmínek jejich 
implementace

 Stanoven orgán pro posuzování shody operací eCall

 Zvolena strategie určení příslušných center PSAP

Zdroj: Report by the Czech Republic  on the basis of
Commission Delegated Regulation (EU) No. 305/2013 of 26 November 2012

Stav zavedení v ČR



 Je nutno vyřešit problematiku správy 
SIM karet (životnost, číslování)

 Je nutno vyřešit problematiku 
periodické kontroly funkčnosti jednotek

Další kroky na úrovni EU



 Podpora testování vozidlových jednotek

 Nasazení potřebných technologií v produkčním 
prostředí TCTV 112 (Q3/2016 – Q1/2017)

 Dokončení implementace eCall flagu v síti T-Mobile

 Posouzení shody operací - certifikace

Další kroky v ČR



 Organizační opatření k příjmu eCall u HZS ČR

 Určení center (Praha, Ostrava)

 Školení dispečerů

 Informační kampaň k veřejnosti

 Spuštění ostrého provozu nejpozději 1. 10. 2017

Další kroky v ČR
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