Informační systém dopravních nehod
U dopravní policie Policejního zboru Slovenské republiky společnost Syntea software group a.s. implementovala
informační systém dopravních nehod. Systém je v provozu od roku 2007 a svou úzkou provázaností s právní
úpravou této problematiky umožňuje dopravní nehody nejen zaznamenávat, ale podporuje i proces jejich
kvalifikace a vyřizování.

Charakteristika zákazníka
Ministerstvo vnitra SR. Provozovatelem je odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Zprostředkovatelem systému je na centrální úrovni útvar informačných systémov úradu informatiky
a telekomunikácií ministerstva vnútra a na regionální úrovni odbory informatiky krajských riaditeľstiev
Policajného zboru.

Cíl projektu
Cílem projektu byl poskytnout slovenské dopravní policii efektivní informační prostředek podporující plnění
jejich úkolů na úseku objasňování dopravních nehod vyplývající ze zákona č. 315/1996 Z.z., později nahrazeným
zákonem č. 8/2009 Z.z.:


Podpora vlastní činnosti dopravní policie na místě dopravní nehody



Podpora řídící a kontrolní funkce



Podpora součinnosti dopravní policie s ostatními složkami policie (lustrace, hlásná služba, pátrání)



Podpora součinnosti s ostatními oprávněnými subjekty (Slovenská kancelária poisťovateľov)

Popis řešení


Podpora rozhodování
Řešení unikátním způsobem podporuje rozhodovací proces zpracovatele dopravní nehody tím, že po zadání
příčiny dopravní nehody výběrem z možností vázaných na zákonnou úpravu, jejím svázáním se subjektem
provede systém automatickou kvalifikaci jednání spojeného s dopravní nehodou včetně stanovení příslušné
sankce v přestupkovém řízení na místě.

Informační systém dopravních nehod


Zpracování dopravních nehod na místě dopravní nehody
Specifikem řešení je možnost zabezpečení dokumentace dopravní nehody na místě dopravní nehody
v režimu on-line i off-line. V on-line režimu systém zajišťuje propojení na ostatní registry jako je evidence
obyvatel, vozidel či řidičů.



Vyhodnocení dat
Strukturovaná a kontrolními procesy očištěná data pořízená při procesu dokumentace a kvalifikace dopravní
nehody jsou využívána pro statistické účely. Systém automaticky generuje statistické sestavy jak pro interní
potřeby policejního sboru, tak pro veřejnost. Data o dopravních nehodách jsou významným zdrojem pro
řídící a organizační úkoly policejního sboru.
Součinnost v rámci policejního sboru
Značné množství informací pořízených v rámci objasňování dopravních nehod je určeno nejen k řešení
samotných případů dopravních nehod, ale je sdíleno i s ostatními složkami policie. Informace o dopravní
nehodě je automaticky zpřístupněna operačním složkám policejního sboru prostřednictvím webové aplikace.
Registr dopravních nehod je využíván prostřednictvím nadstavbových webových aplikací pro další činnosti
související s plněním úkolů policejního zboru, zejména na poli lustrací a identifikací osob a věcí a pátrací
činnosti.





Součinnost s ostatními oprávněnými subjekty
Systém zajišťuje předání dat oprávněným subjektům ze zákona nebo transformaci dat a předání do jiných
systémů.

Základní údaje o projektu
Zákazník: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava
Řešení: Informačný systém Dopravné nehody

Hlavní přínosy řešení:


získávání právně relevantních údajů o silničních dopravních nehodách podporou procesu objasňování a
rozhodování zpracovatelů



možnost práce v terénu v off-line režimu i on-line zpracování záznamu



otevřené řešení s možností integrace dalších procesních postupů v souvislosti s dopravní nehodou



možnost využití relevantních dat pro podporu kontrolních, řídících a rozhodovacích procesů v rámci dopraní
policie
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