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Anotace 
V  předložené  práci  je  zpracována  analýza  ekonomičnosti  provozu  zařízení 

monitorujícího provoz na pozemních komunikacích v Ústí nad Labem zejména sledujícího 
dodržování  zákonem  stanovených  limitů  rychlostí  a  dodržování  světelných  signálů  na 
křižovatkách. V první  části  práce  je  systém  UNICAM  představen  jako  celek,  jeho 
příslušenství,  technické  možnosti  včetně  stručné  historie  vývoje  zařízení.  V další  části 
práce  je  provedena podrobná analýza provozu zařízení,  správy zařízení  a  zpracovávání 
získaných dat (náklady na pořízení, provoz a obsluhu) a jejich další využívání.  Dále je 
provedeno vyhodnocení ekonomičnosti provozu (náklady, zisky), zda-li má provozované 
zařízení přínos pro společnost ve vztahu k bezpečnosti provozu ve sledovaném úseku. Také 
je v práci konstatováno, zda-li je provoz z hlediska ekonomičnosti ztrátový nebo ziskový. 
Na základě zjištění jsou pak navržena opatření vedoucí k zajištění optimalizace provozu 
celého systému.

Klíčová slova: UNICAM, ekonomičnost provozu, limity rychlosti, světelné signály

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

Description
In the presented work is an analysis prepared monitoring economical operation of 

the equipment on the road in Usti nad Labem, in particular, to pursue compliance with the 
law and compliance with speed limits of light signals at intersections. In the first part of 
this  work  is  presented  Unicam  system  as  a  whole,  its  accessories,  technical  options, 
including a brief history of the development of equipment. In other parts of the work is a 
detailed analysis of the operations, facilities management and processing of data (the cost 
of  the  acquisition,  operation  and  maintenance)  and  their  further  use.  It  is  economical 
assessment of the operation (costs, profits), whether the facility has operated for the benefit 
of the company in respect of the security operation in the reference section. It is also found 
in the work, whether it is economical in terms of operating loss or profit. Based on the 
findings are proposed measures to ensure the optimization of the whole system.

Keywords: Unicam, economical operation, speed limits, light signals for road safety
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monitorujícího provoz na pozemních komunikacích v Ústí nad Labem

1. Úvod
Potřeba přepravy osob nebo přepravy materiálu sahá až do prvopočátku 

existence  lidstva.  Principy  přepravy  a  hlavní  požadavky  na  přepravu  zůstávají 

z dlouhodobého hlediska téměř neměnné. Jedním z nejdůležitějších požadavků na 

přepravu osob i materiálu je nejen její bezpečnost, ale také její rychlost tedy co 

největší úspora času. Je obecně známo, že se stoupající rychlostí vozidel stoupá 

riziko vzniku nežádoucích projevů řidičů při provozu, následků na těchto vozidlech 

při dopravních nehodách a hlavně také na zdraví a životě lidí, kteří se na přepravě 

přímo podílejí nebo jsou účastníky provozu. Z těchto důvodu je zapotřebí rychlost 

vozidel  do  jisté  míry  korigovat,  ať  již  v oblasti  výroby  vozidel,  ve  stavebně 

technickém  provedení  dopravních  cest,  tak  i  v legislativních  opatřeních 

(pravidlech) jenž budou lidmi akceptována a respektována.

Právě jednou z mnoha možností jak rychlost vozidel regulovat je stanovení 

maximálních  limitů  v úsecích,  kde  je  potřeba  zajistit  bezpečnost  a  plynulost 

provozu a bezpečnost osob. Při tvorbě a zavádění legislativních opatření do praxe 

se předpokládá, že každý občan bude přijatá opatření respektovat. Zkušenosti a 

statistiky  však  hovoří  o  pravém  opaku.  Vzhledem  k tomu,  že  byť  rozsáhlá 

preventivní  opatření  se  velmi  často  míjí  účinkem,  vytváří  se  zde  prostor  pro 

intenzivní  kontrolu a případně následné represivní  opatření.  Jednou z možností 

kontroly je v zájmovém teritoriu umístit zařízení, které umí tato pravidla sledovat a 

zjištěný stav zadokumentovat pro následné vyhodnocení a přijetí dalších opatření. 

Jedná se o přijetí opatření k osobě (-ám), která (-é) pravidla porušila, nebo dalším 

opatřením, která donutí zúčastněné osoby nastavená pravidla dodržovat a zvýšit 

tak bezpečnost a plynulost provozu.

Technickým  zařízením,  kterým  se  budu  níže  zabývat  je  určeno  pro 

sledování  dodržování  pravidel  provozu  zejména,  dodržování  limitů  rychlostí  a 

dodržování světelných signálů na křižovatkách. A jelikož žiji  v Ústí nad Labem, 

budu se na následujících stránkách zaobírat právě částí tohoto města, která je 

uvedeným systémem vybavena.

Silniční doprava jako taková a vše co s ní souvisí, mě velmi zajímá, proto 

jsem uvítal  možnost  zvolit  toto  téma  mé  diplomové  práce,  abych  získal  větší 
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přehled  o  problémech,  výhodách  a  nevýhodách,  které  ekonomická  náročnost 

správy technického zařízení monitorujícího provoz na pozemních komunikacích, 

v Ústí nad Labem, obnáší. Abych se mohl vůbec zařízením zabývat, bude nutné 

ho nejprve blíže představit, jak jeho celkový technický popis, tak i systém správy 

získaných dat.  V další  části  práce bude provedena podrobná analýza provozu 

zařízení,  správy  zařízení  a  zpracovávání  získaných  dat  (náklady  na  pořízení, 

provoz a obsluhu) a jejich další využívání.  Jedná se především o vyhodnocení 

ekonomičnosti  provozu  (náklady,  zisky),  zda-li  má  provozované  zařízení 

společenský přínos ve vztahu k bezpečnosti  ve sledovaném úseku.  Také bude 

v práci  konstatováno,  zda-li  je  provoz  z hlediska  ekonomičnosti  ztrátový  nebo 

ziskový. Určitým vodítkem vedoucím k závěru bude porovnání, zda-li by mohl být 

v současné době používaný systém nahrazen popřípadě pouze doplněn fyzickou 

přítomností  policistů  Policie  ČR  a  strážníků  Městské  policie  města  Ústí  nad 

Labem. Před vyslovením závěru bude také provedena analýza jak je časově a 

finančně náročné vyřešit jeden zjištěný přestupek v daném úseku komunikace, ve 

kterém systém UNICAM sleduje a řídí provoz vozidel. Na základě těchto zjištění 

budu konstatovat, zda-li je zařízení a celý systém využíván optimálně.

Cílem mé práce je tedy zjistit, zda-li je současný stav celkového provozu 

technického zařízení sledujícího provoz na pozemních komunikacích v Ústí nad 

Labem  přínosný  a  v případě  negativního  zjištění  navrhnout  opatření  vedoucí 

k optimalizaci  jednotlivých oblastí  s přihlédnutím k racionalizaci  provozu zařízení 

jako celku.

2. Charakteristika používaného technického zařízení
Výrobou zařízení, které umí sledovat a vyhodnocovat rychlost projíždějících 

vozidel, a které umí ve stejnou dobu sledovat i provoz na křižovatkách řízených 

světelnými signály, se zabývá celá řada firem.

Ve výběrovém řízení vyhlášeném v roce 2005 v rámci projektu „bezpečná 

ulice“ pro dodávku takovéhoto zařízení pro potřeby města Ústí nad Labem uspěla 

firma  CAMEA,  spol.  s r.o.  se  sídlem  v Brně  se  systémem  UNICAM.  Hlavním 

požadavkem na zařízení  bylo  přispění  ke zlepšení  dopravní  situace ve  městě, 
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konkrétně v ulici Masarykova a to zklidněním dopravy, což by mělo směřovat ke 

následků  a  počtu  dopravních  nehod.  Způsobů  jak  zlepšit  dopravní  situaci  je 

několik. Základní rozdělení lze klasifikovat do dvou skupin 

 prevence

 represe

Po dlouhých debatách zastupitelů města bylo rozhodnuto, že půjdou cestou 

monitoringu provozu a následného postihování protiprávního jednání a částečných 

stavebně  technických  opatření.  Tedy  cestou  preventivně  represivní.  Zastupiteli 

města bylo dohodnuto a odhlasováno, že zvolené zařízení musí umět monitorovat, 

vyhodnocovat a poskytovat informace o dopravní situaci ve sledovaném úseku a o 

přestupcích popř. trestných činech, kterých se zejména řidiči motorových vozidel 

dopustili.

Abychom mohli  zařízení hodnotit  a zvolit  optimální  podmínky provozu je 

nejprve nutné se s tímto zařízením podrobně seznámit. Je zapotřebí pochopit jak 

systém funguje jako celek a jaké dílčí procesy v něm probíhají. Dále je zapotřebí 

vědět jaké má možnosti, přednosti a jako každé zařízení i své chyby a slabiny. 

Představme si tedy toto zařízení včetně jeho stručné historie.

2.1.Technický popis zařízení a jeho funkčnost
UNICAM  je  ucelený  systém  programových  a  technických  prostředků  a 

služeb  určený  pro  snímání,  vyhodnocení,  záznam,  kompresi  a  přenos  dat  v 

dopravě.

Historie výrobků systému UNICAM od firmy CAMEA:  1  
 1995  -  první  kamerový  systém  pro  detekci  jízdy  na  červenou  (Unicam 

REDLIGHT) v ČR
 2003  -  první  kamerový  systém  pro  měření  úsekové  rychlosti  (Unicam 

VELOCITY) v ČR
 2004  -  velmi  kvalitní  automatizované  čtení  poznávacích  značek  vozidel 

(Unicam LPR)
 2004 - první kamerový systém pro on-line pátrání po odcizených vozidlech 

(UnicamSCAN) v ČR

1 Informace o systému UNICAM poskytla firma CAMEA spol. s r.o. na svých webových stránkách 
http://www.unicam.cz 
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 Následující dva typy zařízení nabízí firma Camea až od doby po realizaci  

výstavby předchozího zařízení v Ústí nad Labem

- 2006 - první kamerový systém pro měření dojezdových dob v ČR
- nová  generace  automatizovaných  laserových 

rychloměrů s řadou unikátních funkcí (Unicam LIDAR)

Měření úsekové rychlosti – Unicam VELOCITY - První systém svého druhu v ČR

Princip měření rychlosti  v úseku je historicky prvním principem, který se 

používal pro měření rychlosti vozidel. Do dnešní doby se tento způsob, který lze 

nazvat také systémem „START-STOP“ používá pro stanovení rychlosti ve sportu. 

Vzhledem  k  relativně  obtížnému  technickému  řešení  automatizovaných 

rychloměrů pro měření úsekové rychlosti vozidel se však v praxi historicky začaly 

dříve používat radary a lidary (laserové rychloměry), které měří rychlost vozidel na 

poměrně krátkém úseku počítaném na jednotky metrů. V celosvětovém měřítku se 

princip měření rychlosti  vozidel v úseku začal používat až koncem 20. století  s 

příchodem a zaváděním kamerových systémů do provozu, které umožňují pořídit 

snímek vozidla na začátku a na konci měřeného úseku a pomocí jejich porovnání 

jednoznačně identifikovat dané vozidlo automatizovaně.2 Hlavní přidanou užitnou 

vlastností, oproti „klasickým“ rychloměrům (radar, lidar), které měří rychlost jen v 

jednom místě – řezu vozovky, je skutečnost, že se měří průměrná rychlost jízdy 

vozidla daným úsekem vozovky. V případě měření okamžité rychlosti řidiči typicky 

zpomalí  v  místě  měření  a  za  ním opět  zrychlí.  V případě sledování  průměrné 

rychlosti by řidiči měli dodržovat předepsanou rychlost v celém měřeném úseku, 

což  má na  řidiče  do  jisté  míry  preventivní  funkci.  V případě  zvolení  dlouhého 

úseku,  může  nastat  situace,  která  bude  mít  nežádoucím  efekt.  Řidič  pojede 

v tomto úseku o mnoho větší rychlostí než je stanovený limit. Průměrnou rychlost 

však nepřekročí, jelikož v další části úseku pojede naopak mnohem pomaleji, než 

je stanovený limit. Tím může dojít k tomu, že se řidič předmětného vozidla dopustí 

dvojího  provinění  proti  pravidlům bezpečnosti  a  plynulosti  provozu,  ale  ani  za 

jedno porušení nebude činěn odpovědným.

2:V praxi se pou ívají té  ozna ení jako úsekové i pom rové m ení rychlosti, m ení pr m rné nebož ž č č ě ěř ěř ů ě  
st ední rychlosti. Ve všech p ípadech se však jedná o stejný principř ř
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Od první  instalace  zařízení  do  provozu  roku  2003  prošel  systém  celou 

řadou inovačních a podnětných změn. Současné řešení systému v současné době 

představuje v pořadí již druhou generaci zohledňující jak technologický pokrok, tak 

především cenné zkušenosti s jeho používáním příslušníky a strážníky policií  a 

správními  orgány.  Výrobce  kontinuálně  zapracovává  do  systému  nové  funkce 

podle  toho,  jak  jsou  uživateli  vyžadovány  a  připomínkovány.  Výsledkem 

společného vývoje je tak produkt, který byl vyvinut na „míru“ potřebám uživatele.

Inteligentní kamery

Použité snímací kamery, jejichž výrobcem je firma CAMEA, spol. s r.o., mají 

vysoké rozlišení (HDTV 1280 x 1024), které je cca čtyřikrát  vyšší než rozlišení 

běžných  TV  kamer  (PAL).  Použité  plně  digitální kamery  mají  vestavěnou 

inteligenci  (např.  umí  automaticky  detekovat  vozidla),  standardní  rozhraní  a 

kompaktní  robustní  konstrukci.  Kamery  se  instalují  s  různým  úhlem  záběru: 

detailová kamera sleduje jeden jízdní pruh, přehledová sleduje např. prostor v celé 

křižovatce  (mají  proměnlivou  ohniskovou  vzdálenost,  standardní  záběr  je  v šíři 

10°pro detailové kamery, přehledové kamery mají úhel záběru 80°).

Detailové kamery

O snímcích pořízených detailovou HDTV kamerou lze konstatovat,  že je 

viditelný  kvalitativní  rozdíl  mezi  těmito  snímky  vlevo  a  snímky  pořízenými 

kamerami s běžným TV rozlišením vpravo viz. Obrázek 1 - 2.1.1 zobrazení kvality

pořizovaných snímků pohledových a HDTV kamer
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Obrázek 1 - 2.1.1 zobrazení kvality po�izovaných snímk� pohledových a HDTV kamer 

[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/] 

HDTV kamery (viz sloupec obr. vlevo) zabírají v širokém úhlu. Na nich je 

vid�t sledovaný jízdní pruh a i �áste�n� sousední (vedlejší) jízdní pruhy, celé 

vozidlo, a co je velmi d�ležité je �itelná RZ/SPZ v�etn� tvá�e �idi�e. V p�ípad� TV 

kamer (viz sloupec obr. vpravo), kdy rozlišení detail� musí být pro algoritmy stejné, 

nejsou tyto objekty viditelné - viz simulace stejné reálné velikosti pixelu p�i použití 

TV kamer. viz Obrázek 2 - 2.1.2 zobrazení úhlu snímání pohledových a HDTV kamer 
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Obrázek 2 - 2.1.2 zobrazení úhlu snímání pohledových a HDTV kamer
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Použití  HDTV kamer také umožňuje,  v případě detekce jízdy vozidla na signál 

„Stůj“ (dále jen červená), zaznamenat i situaci v prostoru křižovatky za její hranicí 

tzv.  „stop-pruhem“  („stop  čárou“)  a  zadokumentovat  tak  celou  událost  včetně 

chování řidiče. Tato skutečnost přináší velké ulehčení správnímu orgánu řešícímu 

přestupek při  dokazování  protiprávního jednání,  kdy se ve  velké míře eliminují 

možné dohady u sporných přestupků, kdy řidič nerespektuje dopravní  předpisy 

např. v neodůvodněných případech zastavení v křižovatce nebo zaviní dopravní 

nehodu.

Přehledové kamery

Přehledové  kamery  se  v prostoru  křižovatky  se  instalují  především  pro 

potřeby  detekce  jízdy  na  červenou.  Zde  mají  za  úkol  rozpoznat  fázi  cyklu 

světelného signálu semaforu a dále pak zaznamenat chování řidiče vozidla před 

vjezdem do křižovatky. Z dlouholetých zkušeností z provozování těchto systémů 

plyne,  že  pro  prokázání  přestupku  je  v převážné  většině  nezbytné  vidět  na 
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přehledových  snímcích  dostatečně  dlouhý  úsek  vozovky  před  „stop-čárou“ 

minimálně v délce odpovídající  2  až 3 vozidlům, což je  vzdálenost  cca 10 až 

20 metrů. Tím je eliminováno, že nebude docházet k detekci sporných přestupků, 

kdy řidič vozidla např. zastavil před překážkou v křižovatce v době signálu volno 

(dále jen zelená) a musel v ní s vozidlem setrvat i v době červené. Pokud nebude 

ze snímků vidět, že řidič s vozidlem skutečně vjel do křižovatky v době červené a 

pokračoval dále v jízdě, může být zaznamenán sporný přestupek. Ukázka, jak vidí 

přehledovou  situaci  HDTV  kamera  a  běžné  TV  kamery,  je  prezentována  na 

následujících  obrázcích.  viz  Obrázek  3  -  2.1.3  zobrazení  možností  záběrů

pohledových a HDTV kamer

Obrázek 3 - 2.1.3 zobrazení možností záběrů pohledových a HDTV kamer
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Na  snímku  pořízeném  přehledovou  HDTV  kamerou  (vlevo)  jsou  vidět  jak 

semafory,  tak dostatečná vzdálenost před křižovatkou. Na snímku z přehledové 

kamery  s  TV  rozlišením  (vpravo),  při  stejné  reálné  velikosti  pixelu,  není  vidět 

vozidlo před křižovatkou vůbec.
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Noční vidění – Unicam INFRA a Unicam FLASH

Kamerový  systém  UNICAM  může  být  v případě  potřeby  na  zvolených 

místech vybaven také přídavným systémem umožňujícím noční vidění. Jedná se o 

speciální  infračervené  (IR)  reflektory,  které  umožňují  pořízení  velmi  kvalitních 

snímků  i  rychle  jedoucích  vozidel  za  tmy  a  zhoršených  světelných  podmínek 

včetně tváře řidiče (Unicam INFRA-FACE) viz Obrázek 4 - 2.1.4 možnosti nočního

vidění. Infračervené reflektory se zpravidla umisťují v blízkosti kamer systému a 

svítí na projíždějící vozidla zepředu tak, aby byly viditelné jejich RZ/SPZ (Unicam 

INFRA-RZ). Dále lze reflektory také instalovat z boku pro potřeby nasvícení tváře 

řidiče (Unicam FLASH).3

Obrázek 4 - 2.1.4 možnosti nočního vidění
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Infračervený  reflektor  je  velmi  robustní  konstrukce,  snadno  se  instaluje  a  má 

vysokou  spolehlivost  a  životnost  viz.  Obrázek  5  -  2.1:5  detailní  a  celkový  pohled  na

instalovaný infračervený reflektor.

Obrázek 5 - 2.1:5 detailní a celkový pohled na instalovaný infračervený reflektor
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

3Tvá  idi e je vzhledem k sou asné legislativ  eské republiky d le itá pro identifikaci p estupce. V praxiř ř č č ě Č ů ž ř  
toti  v ad  p ípad  uvádí vlastník vozidla, který byl p edvolán k podání vysv tlení o spáchaném p estupku,ž ř ě ř ů ř ě ř  
e vozidlo ídila osoba jemu blízká, a proto ji neuvede.ž ř
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Integrace s detekcí jízdy na červenou

Kamery lze sdílet se zařízením, které umí detekovat jízdu na červenou viz. 

obr.  Obrázek  6  -  2.1.6  schéma  detekce  jízdy  na  signál  „STOP“  –  jízda  na

červenou,  což  v rámci  jedné  výstavby  vede  k  výraznému  snížení  investičních 

nákladů čítajících i desítky procent.

Obrázek 6 - 2.1.6 schéma detekce jízdy na signál „STOP“ – jízda na červenou
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Metrologické vlastnosti

Rychloměr Unicam VELOCITY 
• Rozsah měření: 1 km/h až 250 km/h 

• Maximální chyby měření: do 100 km/h ± 3 km/h, nad 100 km/h ± 3 % 

• Minimální délka měřicího úseku: 100 m 

• Maximální délka měřicího úseku: 10 km 

Bezdrátová komunikace

Tento systém umožňuje provádět datovou komunikaci mezi kamerami na 

začátku  a  na  konci  měřeného  úseku  i  bezdrátově.  Eliminace  kabelové 

infrastruktury snižuje  cenu zařízení  a  umožňuje kamery instalovat  bez nutnosti 
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výkopů či  převěsů a umožňuje montovat  kamery téměř kamkoliv  (např.  sloupy 

veřejného osvětlení, portály,  apod.). Systém pracuje se zanedbatelnou časovou 

odchylkou (± 0,01s). Zařízení tak lze instalovat bez nutnosti získání stavebního 

povolení. A co je také pro objednavatele příjemné bez nutnosti vynaložení dalších 

finančních prostředků na stavební práce. Díky bezdrátové komunikaci lze veškerá 

získaná data přenášet do ústředny on-line po dobu 24 hodin denně. Protože jsou 

o přestupcích k dispozici téměř ihned po jejich spáchání, lze provádět též on-line 

lustrace.

Jednotlivá  zařízení  komunikují  on-line  s  centrálním  serverem  pomocí 

rádiových modemů prostřednictvím sítě některého z operátorů (v ČR O2, T-Mobile 

či  Vodafone).  Vzhledem k  nutnosti  přenosu  velkých  objemů  dat  zjištěných  při 

monitorování dopravy, je nutno použít vysokorychlostní přenosy (CDMA, UMTS či 

GPRS/EDGE). 

Bateriové napájení

Kompaktní  a  energeticky  úsporná  konstrukce  kamer  umožňuje  využít 

bateriového napájení. Jedná se o princip UPS, kdy je baterie nabíjena v nočních 

hodinách z veřejného osvětlení a následně z ní systém přes den čerpá energii. 

Tímto  lze  eliminovat  potřebu  stabilního  napájení,  které  může  být  v  některých 

místech obtížně dostupné. Velkou výhodou je to, že veřejné osvětlení je v drtivé 

většině míst, kde je potřeba měřit rychlost, snadno dostupné.

Baterie se instalují do robustní ochranné skříně přímo na sloup veřejného 

osvětlení společně s HDTV kamerami a infračervenými reflektory4 viz Obrázek 7-

2.1.7 výhled na ochranné skříně baterií pro zařízení UNICAM

4 Poznámka: Baterie se instalují pouze v p ípad , e není trvale dostupné napájení 230V.ř ě ž

2009 11



Bc.Petr Bušek: Analýza ekonomické náročnosti správy technického zařízení 
monitorujícího provoz na pozemních komunikacích v Ústí nad Labem

Obrázek 7- 2.1.7 výhled na ochranné skříně baterií pro zařízení UNICAM
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Eliminace sporných výstupů

Výsledkem  dlouholetého  vývoje  je  automatizované  sledování  pohybu 

vozidla nebo soupravy, velmi vysoká spolehlivost detekce páchaných přestupků, a 

eliminace  sporných  zjištění,  jako  např.  v  případě  detekce  jízdy  na  červenou, 

pokračování  v jízdě, boční vjezdy,  zastavení  v křižovatce a následné vycouvání 

z ní apod. Je maximalizována průkaznost zjištěných přestupků, díky velmi dobře 

čitelné  SPZ/RZ  i  zřetelné  tváře  řidiče,  snímáním  optimalizované  sekvence 

přestupkových snímků a primárním tříděním snímků na základě čitelnosti SPZ/RZ, 

atd.

Eliminace  a  selekce  sporných  a  neprůkazných  přestupků  je  hodnotou 

určující kvalitu systému. Výsledkem dlouholetého vývoje zařízení jako celku je též 

pokrytí  kompletní  problematiky  od  zjištění  přestupku,  přes  jeho  následné 

zpracování, až po projednání s přestupcem. Velkou předností systému je, že se 

většina dílčích procesů děje automatizovaně.

Konstrukce a instalace

Na následujícím obrázku viz  obr.  Obrázek 8 -  2.1.8  provedení  a vzhled

kamerového systému - je prezentováno provedení a vzhled kamerového systému 
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instalovaného v městské aglomeraci. Kamery lze instalovat na portálech a též na 

straně komunikace mimo vozovku např.  na sloupy veřejného osvětlení,  trakční 

sloupy apod.

Obrázek 8 - 2.1.8 provedení a vzhled kamerového systému
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Provedení zařízení

Kamerový systém UNICAM se vyrábí  ve stacionárním provedení, ale i  v 

mobilní verzi, což vede k výraznému snížení investičních nákladů.

Mobilní verze je určena pro provozování v městských částech zejména v 

okolí  škol  a  v místech  většího  výskytu  dětí,  přechodů  pro  chodce  nebo 

v problematických  úsecích  s velkou  nehodovostí  apod.,  jelikož  ji  lze  snadno 

přenášet. Umožňuje a je vhodná pro častou a snadnou montáž a demontáž. Před 

samotnou instalací zařízení je žádoucí pečlivě vytipovat více zájmových úseků a 

zařízení pak mezi jednotlivými stanovišti v různých časových intervalech přenášet.

Mobilní  verzi  lze  nahradit  pečlivě  navrženými  a  tím  pádem  téměř 

nerozpoznatelnými  maketami.  Její  hlavní  předností  je,  že  přítomnost  maket  je 

veřejností vnímána tak jako by se v daném úseku dodržování stanovených limitů 

rychlosti skutečně sledovalo. Ze zkušeností z provozování zařízení je zřejmé, že 

pro zklidnění dopravy na celém úseku často postačí patřičná mediální publicita a 

na vozovce přítomnost měřících čar s adekvátním upozorněním.
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2.2.Správa získaných dat

Je jistě nesporné, že jakýkoliv sledovací systém, který je využíván, by měl 

být  schopen  svému  uživateli  přinášet  informace  sloužící  k dalšímu  využití.  Při 

rozhodování,  jaké  zařízení  budeme potřebovat,  je  nutné  zvažovat  a  srovnávat 

vlastní  požadavky  s technickou  nabídkou  zařízení.  Obecně  platí,  že  čím 

jednodušší zařízení nebo systém je využíván, tím je méně náchylnější na možné 

výkyvy ve spolehlivosti a provozuschopnosti. Do jisté míry by měl být taktéž méně 

finančně  náročný.  V případě,  že  potřebujeme  získávat  podrobné  a  kvalitní 

informace,  což  se  neobejde  bez  složitějších  analýz,  je  zapotřebí  zvolit  takové 

programové  vybavení,  které  je  jednoduché,  je  nám  mimo  jiné  i  příjemné  na 

obsluhu a s jehož pomocí dosáhneme požadovaných výsledků.

V následujících částech práce se proto seznámíme s vlastnostmi systému 

UNICAM, které se právě týkají vyhodnocování získaných dat a informací.

Vyhodnocovací software – UNICAM PEN

Vyhodnocovací  software  je  součástí  dodávky  systémů  pro  detekci 

dopravních přestupků jízdy na červenou viz Obrázek 9 - 2.2.1 Ukázka obrazovky

vyhodnocovacího programu detekce jízdy na červenou., měření úsekové rychlosti 

viz Obrázek 10 - 2.2.2 Ukázka obrazovky vyhodnocovacího programu pro měření

úsekové  rychlosti. a  laserových  rychloměrů.  Obslužný  software  je  navržen  a 

zkonstruován s  důrazem na vysokou  produktivitu  práce obsluhy,  která  nemusí 

sama  ručně  třídit  sporné  přestupky  a  díky  automatickému  čtení  SPZ/RZ 

integrovanému ve  vyhodnocovacím SW nemusí  též vyplňovat  žádné formuláře 

ručně.  V  případě,  že  uživatel  má  již  připraven  a  používá  vlastní  SW  pro 

přestupkovou agendu, archivaci přestupků apod., výrobce zdarma zajistí propojení 

a kompatibilitu Unicam Pen s uživatelským programovým vybavením a následný 

export  všech  dat  (přestupkové  dokumenty,  videozáznamy,  dopravní  data  atd.) 

v uživatelem požadovaném formátu.
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Obrázek 9 - 2.2.1 Ukázka obrazovky vyhodnocovacího programu detekce jízdy na červenou.
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Obrázek 10 - 2.2.2 Ukázka obrazovky vyhodnocovacího programu pro měření úsekové rychlosti.
[zdroj: CAMEA, spol. s r.o. - http://www.unicam.cz/]

Při  automatickém  načítání  SPZ/RZ  nemusí  uživatel  (obsluha)  vepisovat 

jednotlivé znaky,  pouze potvrdí  správnost navrhnutého řešení. V případě chyby 

přečtení SPZ/RZ musí obsluha tuto chybu ručně opravit.
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Zabezpečení  údajů  je  v  systému  UNICAM  zajištěno  elektronickým 

podpisem. Tímto jsou získaná data zabezpečena před zneužitím nebo modifikací. 

Používaný elektronický podpis je založen na asymetrické kryptografii podléhající 

stanoveným standardům.  Data  určená  ke  zpracování  jsou  nejprve  elektronicky 

podepsána a v průběhu životnosti  dat  kontrolována,  zda-li  nebyla  napadena či 

neoprávněně pozměněna. 

3. Analýza ekonomické náročnosti správy technického zařízení

Abychom mohli konstatovat závěr, zda-li provozované zařízení přináší více 

kladných či záporných výsledků a v jaké konkrétní oblasti problematiky, je nutné 

provést konkrétní analýzu. Než však přistoupíme k této analýze, musíme přesně 

stanovit, co chceme analyzovat. Dále jaké jsou požadavky na provoz zařízení a 

jaký  výsledek  od  analýzy  požadujeme,  resp.  na  co  má  dát  provedený  rozbor 

odpověď. Pro tuto práci je předmětem analýzy:

• celkové finanční náklady na jeden zjištěný přestupek

• celkové finanční náklady na získání 1000,- Kč za vybrané pokuty

• celkové finanční náklady na hodinový provoz zařízení 

• porovnání finančních hodinových nákladů provozovaného zařízení 

v předmětné  lokalitě  a  finančních  hodinových  nákladů  výkonu 

služby příslušníky Policie ČR

• porovnání bezpečnosti a plynulosti provozu bez zařízení UNICAM 

v době, kdy tato problematika byla zajišťována příslušníky Policie 

ČR s obdobím, ve kterém je zařízení provozováno

3.1. Požadavky na provoz zařízení
V následujících kapitolách je uvedeno, jak jsou provoz, údržba a obsluha 

zařízení finančně náročné. V této části práce se pojďme trochu více podívat na to 

jaké jsou požadavky a co lze očekávat od provozu zařízení. Tato očekávání se 

dají  rozdělit  do  dvou  oblastí,  které  vypovídají  o  opodstatněnosti  provozu 

předmětného zařízení resp. celého systému. Jedná se o :
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 společenské hledisko

 ekonomické hledisko

společenské hledisko – z mého pohledu se jedná o nezanedbatelnou oblast potřeb a 

požadavků  společnosti  na  provoz  uvedeného  zařízení,  které  zohledňuje  zájmy 

společnosti  jako  celku  tak  i  jednotlivců.  Podívejme  se  proto  trochu  do  oblasti 

legislativy, která bezesporu hraje velkou roli a od které se veškerá činnost odvíjí.

Garantem  ochrany  zájmů  společnosti  a  jednotlivých  obyvatel  v České 

republice  je  stát,  který  reprezentují  volení  poslanci  a  senátoři.  Prostřednictvím 

těchto  zvolených  reprezentantů  společnosti  jsou  vydávány  společenské  normy 

(zákony,  vládní  vyhlášky,  nařízení  apod.),  které více  či  méně upravují  pravidla 

chování  a  jednání  jedinců  ale  i  skupin.  Mezi  první  písemnosti  vydané  státem 

v době  jeho  vzniku  po  rozdělení  Československa  v roce  1993,  patří  zákon 

č. 1/1993  Sb.  Ústava  České  republiky  a  na  něj  přímo  navazující  zákon 

č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, ve které je v čl. 6 odst. 1 uvedeno:

Čl. 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před  

narozením.

Z tohoto ustanovení pro mě vyplývá, že ochrana života a zdraví je jedním 

z úkolů státu a jde ruku v ruce s jeho zájmy.  V přenesené působnosti se o tyto 

zájmy státu a celé společnosti stará více organizačních složek mezi, které také 

patří obec s rozšířenou působností viz. zák. č. . Problematika regulace dopravy ve 

vztahu  k vážným  následkům  na  životech  a  zdraví  lidí  je  jednou  z prioritních 

záležitostí státu, kterou se v posledních několika letech více zaobírá. Příčinou toho 

jsou alarmující statistiky nehodovosti z celé České republiky. Jak z těchto statistik 

viz Obrázek 11 - 3.1.1 vývoj úmrtnosti na silnicích ČR vyplývá, umírá a je zraněno 

viz  Obrázek 12 - 3.1.2 vývoj  počtu zranění při  dopravních nehodách na našich 

silnicích stále mnoho lidí,  a proto je nutné do určité míry do silničního provozu 

zasahovat a usměrňovat ho, aby následky na životech, zdraví a majetku byly co 

nejmenší popřípadě žádné.
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Vývoj úmrtnosti na silnicích ČR

Obrázek 11 - 3.1.1 vývoj úmrtnosti na silnicích ČR
[zdroj dat: Ministerstvo dopravy a http://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm]
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Vývoj počtu zranění při dopravních nehodách

Obrázek 12 - 3.1.2 vývoj počtu zranění při dopravních nehodách
[zdroj dat: Ministerstvo dopravy a http://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm]

Před tím, než bylo v Ústí nad Labem vůbec přistoupeno k realizaci výstavby 

systému UNICAM byla provedena podrobná analýza jaká opatření by byla nejvíce 

účinná  a  přinesla  společnosti  největší  užitek.  Cílem  regulace  provozu  v celé 

republice  tak  i  v Ústí  nad  Labem  bylo  a  je  snížení  počtu  dopravních  nehod 

s vážnými  následky5 popřípadě  jejich  úplná  eliminace.  Dalším  hlediskem  bylo 

snížení  emisí  ve  městě  tím,  že  se  zvýší  plynulost  dopravy,  že  bude  průjezd 

sledovanou  komunikací  co  možná  nejvíce  plynulý  bez  nutných  zastávek  na 

křižovatkách.  Tím se měla zlepšit  propustnost  (odbavitelnost)  křižovatek a celé 

komunikace na uvedené trase. Tato skutečnost je však doprovázena určitým a do 

jisté  míry  kontraproduktivním  efektem,  způsobeným  právě  zvýšením  počtu 

projíždějících vozidel v dané lokalitě. Jde o lokální zvýšení emisí produkovaných 

5 Úmrtí, těžká zranění se smrtelnými následky, těžká zranění s trvalými následky, těžká zranění bez následků
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vozidly a také zvýšení rizika vzniku dopravní nehody. Na základě zpracovaných 

analýz bylo rozhodnuto, že výše popsaný kamerový systém UNICAM v návaznosti 

na stavebně technické úpravy několika křižovatek na sledované trase bude tím 

nejvhodnějším  řešením  jak  dosáhnout  požadovaných  výsledků  a  očekávání 

v provozu. Navzdory riziku zvýšení emisí v dané lokalitě zkušenosti z jiných měst a 

za  období  ve  kterém je  již  zařízení  v Ústí  nad  Labem provozováno  hovoří  ve 

prospěch zastupitelů města, kteří prosadili tento typ zařízení a celý systém uvedli 

do provozu.

Jako v každé společnosti se najdou jedinci, kteří stanovené normy porušují 

tím, že normy nedodržují a ohrožují svým chováním a jednáním ty ostatní. Právě 

pro ochranu před těmito lidmi byl  systém řízení a sledování provozu v Ústí nad 

Labem  zřízen.  Jde  o  postihování  nežádoucího  a  neakceptovatelného  chování 

takovým  způsobem,  který  bude  mít  jak  výchovný  tak  i  preventivní  efekt. 

Postihování  jedinců,  kteří  se  dopouštějí  protiprávního  jednání  formou  zákazů 

činnosti, propadnutí věci a udělených pokut je dle mého názoru cesta správná a 

nutná.  Ale  aby  celý  systém  fungoval,  musí  být  bezezbytku  vůči  každému 

„hříšníkovi“ adekvátně využity všechny možnosti k dosažení nápravy a postihu za 

jeho  protiprávní  jednání.  Z praxe  je  však  známo,  že  ne  každému  se  dostane 

spravedlivého trestu za jeho jednání.  K tomuto přispívá nekvalitně vypracovaná 

legislativa,  která  umožňuje  mnoha  lidem  vyhnout  se  projednání  jak  v trestním 

řízení tak i v přestupkovém. Rovnováze systému řešení protiprávního jednání také 

nepřispívá  fakt,  že  v mnoha případech obžalovaný  odchází  od  soudu s daleko 

menším trestem za  závažnější  provinění  než  přestupce  od  správního  orgánu. 

V této souvislosti je nutné podotknout, že trestní řízení je samozřejmě mnohem 

složitější proces reagující na společensky nebezpečnější jednání a právě u něj je 

větší riziko vzniku chyby ať již věcné (po stránce důkazní) nebo procesní. Právě 

procesní postup orgánů činných v trestním řízení je mnohdy advokáty napadán, 

zejména v případech, ve kterých je po důkazní stránce vše v neprospěch jejich 

klienta. Je nutné bohužel konstatovat, že na základě procesních chyb je mnoho 

případů posléze zastaveno, což ani v nejmenším nepřispívá potřebám společnosti, 

kdy viník není za své protiprávní jednání činěn odpovědným.
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Jsem toho názoru, že každý zachráněný lidský život stojí za to, aby byla 

vynaložena jakákoliv částka na jeho ochranu ať již formou preventivních opatření 

nebo opatření represivních.

Jedním z hodnotících hledisek úspěšnosti výstavby a provozování systému 

UNICAM  je  nehodovost  ve  sledovaném  úseku,  která  byla  prvotním  impulsem 

k rozhodnutí  o  instalaci  systému  UNICAM.  Díky  přesným  a  dlouhodobým 

statistikám, které vede Policie ČR, je možné velmi dobře hodnotit  téměř každý 

úsek pozemní komunikace na celém území České republiky. Na základě zjištění je 

možné po té konstatovat, zda-li byla přijatá opatření úspěšná či nikoliv. Systémem 

UNICAM  sledovaný  úsek  od  křižovatky  ulic  Masarykova  x  Rooseveltova  x 

Londýnská až po křižovatku Masarykova x Na Rondelu, kde je umístěn systém 

UNICAM není oficiálně sledovaným úsekem, je i v zorném poli PČR. Informace o 

nehodovosti v této lokalitě je vedena policisty Dopravního inspektorátu v Ústí nad 

Labem jen pro vlastní interní potřeby a to od roku 2004 tedy jedno roční období 

před instalací systému UNICAM. Ze získaných a analyzovaných materiálů vyplývá, 

že v předmětné lokalitě se za období od roku 2004 stalo 77 dopravních nehod, při 

nichž  bylo  způsobeno  7  lehkých  zranění.  Není  rozlišeno,  zda-li  se  jednalo  o 

zranění řidiče viníka nebo poškozeného nebo zda-li se jednalo o zranění chodce či 

cyklisty.  A  od  roku  2005,  v průběhu  kterého  byl  systém  UNICAM spuštěn  do 

provozu došlo ve stejném úseku k 66 dopravním nehodám a v dalších letech viz 

tabulka Tabulka 1 - 3.1.3 přehled vývoje nehodovosti ve sledovaném úseku a viz 

obr.   a viz Obrázek 14 - 3.1.5 přehled vývoje nehodovosti v konkrétních místech

sledovaného úseku

Tabulka 1 - 3.1.3 přehled vývoje nehodovosti ve sledovaném úseku

 DN Úmrtí TZ LZ škoda semafor přechody
2008 58   5 1 399 800 Kč 14 16
2007 57   7 1 204 500 Kč 8 18
2006 58   7 984 800 Kč 8 22
2005 66   4 11 17
2004 77   7 10 36

celkem 316   
[zdroj dat: Policie ČR –Dopravní inspektorát Ústí nad Labem]
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Obrázek 13 - 3.1.4 přehled vývoje nehodovosti 
v ul. Masarykova v Ústí nad Labem

Obrázek 14 - 3.1.5 přehled vývoje nehodovosti 
v konkrétních místech sledovaného úseku

ekonomické hledisko – nabízí se otázka - Do jaké míry je společensky žádoucí na 

sankcích za protiprávní jednání lidí vydělávat ?“ Je jisté, že pořízení a provozování 

samotného zařízení je finančně náročné (viz.  další  kapitoly),  taktéž je finančně 

náročné i celé přestupkové správní řízení, o kterém jsou informace uvedeny níže 

viz kapitola 3.4. Dle mého názoru by jistá finanční návratnost z provozu zařízení 

měla existovat, alespoň na financování provozních nákladů. Nicméně by nemělo 

být  zařízení  tohoto typu zřizováno pouze s cílem získat  finanční  prostředky do 

městské či  obecní pokladny.  Mohl by někdo argumentovat,  že tímto způsobem 

získané finance mohou být využity pro jiné investice vedoucí k uspokojení jiných 

potřeb obyvatel města nebo obce. Jsem toho názoru, že takto získané finanční 

prostředky by měly být opětovně investovány (vráceny) do dopravní problematiky 

a to formou cílené prevence zejména u dětí, ze kterých vyrostou potenciální další 

řidiči  a  účastníci  provozu.  Dále  je,  dle  mého  názoru,  nutné  část  získaných 

finančních prostředků investovat do moderních stavebně technických řešení, která 

budou  přínosem  pro  dopravu,  zejména  ve  vztahu  k eliminaci  možného 

přestupkového či  trestního chování.  Dále pak ke zmírnění následků dopravních 

nehod a přijímání opatření směřujících ke zvyšování právního vědomí účastníků 

silničního provozu.

Jelikož  jsou  v současné  době  finance  jedním  z nejdůležitějších  hybných 

prvků  je  v následujících  kapitolách  hodnocena  právě  oblast  provozu  zařízení 

z tohoto pohledu s přihlédnutím k dalším souvisejícím a nedílným okolnostem.
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Jednotlivé  následující  kapitoly  analýzy  a  v nich  obsažené  a  popsané 

náklady  jsou  přepočítávány  na  hodnotu  jednoho  zjištěného  a  vyřešeného 

přestupku v jiném než blokovém řízení nebo na hodnotu vyřešeného přestupku 

právě v blokovém řízení. Dále na hodnotu nákladů na hodinový provoz zařízení. 

Celkové  hodnocení  všech  nákladů  je  provedeno  na  závěr  kapitoly,  kde  jsou 

zohledněny  náklady  na  přestupky  vyřešené  v  blokovém  řízení  a  následně 

přepočítány na hodnotu vybrané blokové pokuty ve výši 1000,- Kč. Tyto informace 

vychází z podkladů, které jsou pro lepší přehlednost uvedeny níže viz. Tabulka 2 -

3.1.6  – přehled o přestupcích zjištěných z kamerového systému UNICAM. V ní 

obsažená data byla shromážděna z informací, které byly poskytnuty pracovníky 

magistrátu města Ústí nad Labem, kteří řeší zjištěné přestupky na úseku silniční 

dopravy.

Tabulka 2 - 3.1.6 – přehled o přestupcích zjištěných z kamerového systému UNICAM
Přehled o přestupcích zjištěných z kamerového systému UNICAM instalovaného v 

Ústí nad Labem v ulici Masarykova

přestupky - překročení rychlosti, jízda na červenou Období
2006 2007 2008

oznámeno 14143 12647 11497
nepoužitelná 
oznámení (tm. foto 
tváře přestupce, 
nečiteln0 SPZ/RZ)

ks 9157 8783 8280

 % 64,75% 69,45% 72,02%
k řešení počet "P" 4986 3864 3217
 Ø počet "P" / rok 4022
 % 35,25% 30,55% 27,98%

Ø procentuální vyjádření počtu "P" k řešení / rok 31,26%
"P" - vyřešené 
blokově počet "P" 2507 1668 1105

 Ø počet "P" vyřeš.blokově / rok 1760
vybrané finační 
prostř. ze sankcí celkem 7 072 259 Kč 9 300 870 Kč 9 082 080 Kč

z toho v blokovém řízení 1 546 200 Kč 2 128 860 Kč 1 309 950 Kč
 % 21,86% 22,89% 14,42%
Ø za uvedené 
období celkem sankce 8 485 070 Kč

 z toho v blokovém řízení 1 661 670 Kč
  19,73%
Ø příjem ze sankcí na jeden přestupek
oznámený (zjištěný) celkem 2 109 Kč

z toho v blokovém řízení 944 Kč
% 45%

[zdroj dat: Magistrát města Ústí nad Labem]
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3.2.Náročnost provozu zařízení

Náročnost provozu zařízení lze rozdělit do dvou hlavních částí, ze kterých bude 

patrné a přehledné jaká činnost je v jaké míře nejvíce finančně zatížena.

Investice  do  zařízení  –  mezi  základní  (prvotní)  investice  do  zařízení,  lze  jistě 

bezesporu zařadit náklady na pořízení zařízení, což je podle mého názoru jedna 

z největších  finančních  položek.  Proto  je  nutné  před jejím vynaložením pečlivě 

zvážit  všechna  rizika  a  možnosti  zařízení,  které  chceme  pořídit.  Do  základní 

investice na nákup systému lze zařadit následující dílčí náklady:

 nákup kamer, čidel pracujících v infračerveném spektru a k tomu spojovací 

kabeláž 

 výpočetní a komunikační technika

 programové vybavení na obsluhu zařízení 

 stavební úpravy

 dopravní značení

 zřízení a vybavení zázemí pro obsluhu zařízení

Všechny tyto uvedené body jsou zahrnuty do celkové  pořizovací ceny, která je 

vyjádřena  částkou  7.373.115,05  Kč.  Bližší  informace  o  finanční  nákladnosti 

jednotlivých bodů mě nebyly,  jak ze strany dodavatele celého zařízení tak i  ze 

strany  objednavatele,  poskytnuty.  Nicméně  se  domnívám,  že  pro  dostatečně 

vypovídající  analýzu  není  tato  informace  o  dílčích  nákladech  pořizovací  ceny 

podstatná,  jelikož  bude  brána  na  zřetel  právě  celková  pořizovací  cena.  Další 

důležitou  informací,  se  kterou  budeme  dále  pracovat  je  uvažovaná  životnost 

celého zařízení, která je 10 let.

• Z toho  lze  v případě  rovnoměrného  rozložení  pořizovací  hodnoty  na 

jednotlivé roky uvažované životnosti stanovit částku z následujícího vztahu 

7373115,05 / 10 = 737.311,50 Kč/rok.

• V případě, že tuto roční hodnotu přepočítáme na jeden zjištěný a následně 

vyřešený  přestupek  v     blokovém řízení   za  rok  (  zprůměrňovaný  z období 

2006-2008)  zjistíme  z níže  uvedeného  vztahu  ,  že  jeho  hodnota 

z pořizovací ceny je 418,93 Kč.
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737.311,50 / 1760 = 418,93 Kč/ks

• V případě, že tuto roční hodnotu přepočítáme na jeden zjištěný a následně 

vyřešený  přestupek  ať  již  v blokovém  řízení  nebo  jinak  za  rok 

(zprůměrňovaný z období 2006-2008) zjistíme z níže uvedeného vztahu , 

že jeho hodnota z pořizovací ceny je 418,93 Kč.

737.311,50 / 4022 = 183,32 Kč/ks

• V případě přepočtu průměrných ročních nákladů na pořízení systému na 

hodinu provozu je výsledná částka 84,18 Kč/hod.

737311,50 / (365*24) = 737311,50 / 8760 = 84,18 Kč/hod.

Provozní náklady zařízení – do této oblasti jsou zahrnuty servisní náklady na běžný 

provoz včetně nutných běžných oprav, které si vyžádá provoz zařízení. Dále sem 

patří náklady na:

 spotřebu energií

 potřebné náhradní díly

 revizní činnost

Poruchovost zařízení, dle sdělení správce zařízení, který zajišťuje pro Magistrát 

města Ústí nad Labem celý provoz, je téměř nulová. Jako o pozitivním faktu lze 

hovořit o dobře umístěném zařízení, které není v prostoru, ve kterém může dojít 

k dopravní  nehodě  a  tedy  následnému  poškození  nebo  poškození  průjezdem 

nákladních vozidel s velkou výškou nebo také k poškození vandaly. Rozvod sítí je 

proveden v zemi pod tělesem komunikace, tím je také minimalizována možnost 

poškozování  a  nadměrnému  namáhání  povětrnostními  vlivy.  V případě,  že  by 

došlo k nutnosti  investovat  do obměny některé z části  zařízení,  ať již  z důvodu 

poruchy nebo poškození, je realizace financována zvlášť. V případě úmyslného 

poškození je vzniklá škoda uplatňována na jejím viníkovi.

• Celkové  roční  náklady  provozu  zařízení  UNICAM  činí,  dle  sdělení 

pracovníků magistrátu 779.830,80 Kč, což je 89,1     Kč/hod  .

• přepočtem na jeden zjištěný a vyřešený přestupek v blokovém řízení za 

jedno roční období činí 443,10 Kč/ks. 
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779.830,8 / 1760 = 443,10 Kč/ks

• přepočtem  na  jeden  zjištěný  a  následně  vyřešený  přestupek  ať  již 

v blokovém řízení nebo jinak, za jedno roční období činí 193,9     Kč/ks  . 

779.830,8 / 4022 = 193,9 Kč/ks

Než bylo přistoupeno ke zprovoznění zařízení systému UNICAM byl dohled 

nad bezpečností  a  plynulostí  provozu v předmětném úseku zajišťován policisty 

Policie  české  republiky.  Nutno  podotknout,  že  dohled  byl  prováděn 

v nepravidelných  intervalech  a  časech  a  s proměnným  množstvím  policistů 

řešících přestupkové jednání  účastníků silničního provozu.  Nespornou výhodou 

takto  prováděného  dohledu  je  téměř  okamžité  řešení  přestupkového  jednání 

s případným  sankcionováním  na  místě  samém,  kdy  odpadá  zdlouhavá 

administrativa v podobě nákladného a zdlouhavého předvolávání  lidí  k vyřešení 

zjištěného  jednání,  které  má  v pozdější  době  i  menší  „výchovný  efekt“. 

Nezanedbatelná je i funkce preventivní.

Aby bylo možné provést srovnání ekonomické náročnosti provozu systému 

UNICAM  a  výkonu  služby  policistů  je  zapotřebí  také  provést  prezentaci 

nákladovosti na samotné policisty a na služební vozidla Policie ČR.

Výkon dohledu na bezpečnost a plynulost provozu je zajišťován policisty, 

kteří  jsou  zařazeni  zejména  ve  3.  a  v převážné  většině  ve  4.  platové  třídě. 

Z důvodu objektivnosti  dalšího  hodnocení  bude počítáno s náklady na policistu 

zařazeného ve 4. platové třídě a platovým stupněm 26.

• Průměrná hrubá měsíční mzda takového policisty činí 24340,- Kč/měs. 

• Roční náklady na mzdy policisty činí 292.080,- Kč/rok

24.340 x 12 = 292.080.Kč/rok

• Náklady na hodinu výkonu služby policisty při ročním fondu pracovní doby 

(52 týdnů – 37,5 hod./týden) 1950 hod./rok činí 149,80 kč/hod.

292.080 / 1950 = 149,80 Kč/hod.

6 Počet let započitatelné praxe - do 6 let
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• náklady  na  výstroj  jednoho  policisty  činí  ročně7 7.300,-Kč,  což  je 

přepočtem  na  jednotlivé  dny  jednoho  ročního  období  20,-  Kč/den. 

(dvanáctihodinová směna)

7300 / 365 = 20 Kč/den,

Vzhledem k tomu, že výkon služby ve sledovaném úseku se zaměřením na 

dodržování  stanovených  limitů  rychlostí  popř.  dodržování  pravidel  silničního 

provozu při jízdě křižovatkou a před ní musí být prováděn minimálně třemi policisty 

je nutné výše uvedené náklady na jednoho policistu vynásobit adekvátním počtem 

nasazených policistů v uvedeném případě tedy třemi. 

• Celkové  náklady na  hodinový  výkon  služby třech  policistů  činí  454,50 

Kč/hod.

[149,8 + (20/12)] x 3 = 454,50 Kč/hod.

Je však nutné podotknout,  že v tomto pojetí  uvažovaný výkon služby je 

minimálně možný. Ve většině případů, ale toto není  pravidlem je výkon služby 

plánován minimálně pro 4 – 5 policistů dle konkrétní situace, momentálních potřeb 

a pro dosažení sledovnaného účelu.

V rámci  výkonu  služby  jsou  také  využívána  služební  motorová  vozidla. 

Náklady na výkon jednoho služebního vozidla se dají vyjádřit v peněžní hodnotě 

na jeden kilometr provozu nebo také za jednotku času. V tomto případě se jedná o 

náklady  na  jednu  hodinu  provozu.  Jelikož  policie  a  zejména  dopravní  využívá 

nejen  ve  služebních  vozidlech  k dohledu  na  bezpečnost  a  plynulost  provozu 

rozličnou speciální  techniku, která podle svého druhu určuje rozdílnou hodnotu 

každého  provozovaného  vozidla  je  pro  další  práci  brána  průměrná  hodnota 

takovýchto používaných „speciálních“ vozidel8.

• Ø celkové náklady na 1 km jízdy činí 7,02 Kč/km bez PHM

(do  těchto  nákladů  jsou  započítány  nákl.  na  nákup  sl.  voz.,  odpisy, 

mzdové a související nákl. na opravy a provoz, nákl. na opravy a údržbu 

sl. vozidel, a další.)

7 V tomto případě je ročním obdobím myšleno 365 dní 
8 Nejedná se o speciální vozidlo ve smyslu § 3 odst. 2 písm e) zákona č. 56/2001 Sb o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
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• Ø roční dojezd služebních vozidel činí 20.507 Km

• Celkové roční  náklady provozu služebního vozidla  činí  143.960,-Kč/rok 

bez PHM

7,02 x 20507 = 143.960,- Kč/rok

• Náklady  na  hodinový  provoz  služebního  vozidla  (provoz  sl.  vozidel  je 

nepřetržitý 24 hod./den) bez PHM činí 16,50 Kč/hod.

(143.960 / 365) / 24  = 16,50 Kč/hod.

• V případě započtení spotřeby PHM do nákladů při ceně pohonných hmot 

20,50 Kč/l a průměrné spotřebě sl. vozidel v rámci celoročního provozu 

8,7 l/100 km činí:

- Ø celkové náklady na 1 km jízdy náklady 8,81 Kč/km

[(20,5 x 8,7) / 100] + 7,02= 1,79 + 7,02 = 8,81 Kč/km

- Celkové roční náklady provozu služebního vozidla včetně PHM 

činí 143.960,-Kč/rok 

8,81 x 20507 = 180.667,- Kč/rok

- Náklady  na  hodinový  provoz  služebního  vozidla  (provoz  sl. 

vozidel je nepřetržitý 24 hod./den) včetně PHM činí 16,50 Kč/hod 

(180.667 / 365) / 24  = 20,63 Kč/hod.

V případě, že do výkonu služby jsou nasazeni tři policisté se dvěma služebními 

vozidly činí hodinové náklady na výkon služby celkem 495,76 Kč/hod.

454,5 + (2 x 20,63) = 495,76 Kč/hod.

Do  tohoto  vzorového  příkladu  není  započteno  opotřebení  dalších 

služebních pomůcek potřebných pro výkon služby. Dále zde uveden čas potřebný 

na zpracování zjištěných přestupků při výkonu služby, který je odvislý na počtu 

zjištěných  přestupků  a  také  na  druhu  přestupku,  který  byl  řešen.  Ne  každý 

přestupek je stejně náročný na další administrativní činnost na služebně policie. 

Náklady na zpracování administrativy jsou již zahrnuty v hodinových nákladech na 

výkon služby policisty PČR.

3.3.Náročnost správy zařízení
Tato  oblast  v sobě  zahrnuje  náklady  vynaložené  na  obsluhu  zařízení 

(mzdové náklady a ošacení ), náklady na vybavení prostor a amortizaci. Dále pak 
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provozní náklady, což jsou spotřeba energií, spotřeba materiálu (papír, nosiče dat 

CD  a  DVD,  tonery  do  tiskáren  apod.)  a  náklady  na  aktualizace  používaného 

softwaru.

Dle získaných informací se obsluhou zařízení9 v tomto konkrétním případě 

zaobírá  pouze  jedna  jediná  osoba  a  to  v rámci  svých  dalších  pracovních 

povinností.  Vyjádřeno  počtem  hodin  z  jejího  jednoho  pracovního  dne  je  to 

v průměru 1 hodina. Časová náročnost na zpracování dat v den následující po dni 

volna, pracovního klidu nebo státního svátku je úměrně odvislá od jejich počtu, 

jelikož v tyto dny nejsou data ze systému následující den zpracovávána. Celkový 

roční pracovní výkon určený na obsluhu zařízení je uvažován v počtu 52 týdnů a 

získáme  ho  z následujícího  vztahu  za  předpokladu,  že  pracovními  dny  jsou 

myšleny dny pondělí - pátek. 

1 (hod./den) x 5 (dní za týden) x 52 (týdnů za rok) = 260 hod/rok

Hodnota hodinové práce obsluhy zařízení - strážníka Městské policie Ústí 

nad Labem, který je zařazen v platové třídě 8 s platovým tarifem 7 (délka praxe do 

15 let) je v průměru vyjádřena částkou hrubé měsíční mzdy 15840,- Kč. Jeho roční 

fond pracovní doby je 2080 hod. 

• 52 (týdnů za rok )  x 40 (hod./týden) = 2080 hod./rok

15840 x 12 = 190.080,-Kč/rok – celková roční hrubá mzda

190.080 / 2080 = 91,4 Kč/ hod.

• roční mzdové náklady obsluhy zařízení UNICAM činí

91,4 x 260 = 23.764,- Kč/rok

Do nákladů na obsluhu je nutné také započítat náklady na ošacení (výstroj), 

jelikož  zařízení  je  obsluhováno  Městskou  policií  města  Ústí  nad  Labem,  jejíž 

obsluha vykonává službu ve stejnokroji, které je pořizováno za finanční prostředky 

zřizovatele.

9 Osoba, která vytěžuje systém, stahuje a ukládá získaná data a dále je zasílá na příslušný úřad k dalšímu 
opatření
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• náklady  na  výstroj  jedné  osoby  činí  ročně10 7.300,-Kč.  Přepočtem  na 

jednotlivé  dny  jednoho  ročního  období  dostaneme  částku  20,-  Kč/den

7300 / 365 = 20 Kč/den, 

• náklady na výstroj obsluhy zařízení v počtu 260 hod./rok činí 5200,-Kč/rok

7300 / 2080 = 3,51 Kč/hod.

260 x 3,51 = 912,6 Kč/rok.

• celkové  roční  náklady  na  vybavení  kancelářských  prostor  a  spotřebu 

energií a vody činí 22244,-Kč/rok

- spotřeba energií 12500,-Kč/rok – el. energie, vytápění

- kancelářské potřeby, nosiče dat, 7560,-Kč/rok

- vybavení  místnosti  pro  zpracování  dat  2134,-Kč/rok  –  běžná 

kancelář,  do  vybavení  je  počítáno:  psací  stůl,  židle,  skříň  na 

dokumentaci vše s životností na dobu 6 let 

• průměrné  náklady  na  hodinový  provoz  vybavení  kancelářských  prostor 

přepočítané na fond pracovní doby strážníka městské policie činí 10.70     Kč/  

hod.

disponibilní  fond  pracovní  doby  po  odečtení  nároku  na  čerpání  řádné 

dovolené je 1920 hod./rok, v tomto případě však nelze brát na zřetel, jelikož 

v době čerpání dovolené je zpracování dat zajištěno osobou zastupující, a 

tudíž  se  započítává  plný  fond  pracovní  doby  určený  ke  zpracování  dat 

2080 hod. / rok, což činí v následném přepočtu 10,70 Kč/hod.

22244 / 2080 = 10,70 Kč/hod.

• průměrné náklady na vybavení  kancelářských prostor a spotřebu energií 

přepočítané na náklady fondu pracovní doby obsluhy zařízení činí celkem 

2782,-Kč/rok

260 x 10,70 = 2782,- Kč/rok.

Náklady na aktualizaci softwaru a hardwaru jsou zahrnuty do nákladů, které 

účtuje  dodavatelská  firma  celého  zařízení,  která  taktéž  zajišťuje  údržbu  a 

provozuschopnost  všech  součástí  systému.  Tyto  náklady  jsou  vyjádřeny 

v předešlé kapitole.

10 V tomto případě je ročním obdobím myšleno 365 dní 
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3.4.Náročnost zpracovávání dat

Úkolem systému UNICAM je sledovat provoz v zájmové oblasti. Jelikož byl 

systém v Ústí  nad  Labem zřízen  za  účelem sledování  provozu  na  pozemních 

komunikacích,  je  výstupní  informace  taková,  že  se  řidič  konkrétního  vozidla, 

v konkrétním místě a čase dopustil  jednání,  které je v rozporu se stanovenými 

právními  normami.  Zejména  jde  o  porušení  pravidel  silničního  provozu,  které 

upravuje zákon. Č. 361/2000 Sb.. V případě takovéhoto zjištění je celá záležitost 

postoupena  příslušné  instituci  k dalšímu  řešení.  Pokud  dojde  k jednání  řidiče, 

které má znaky trestného činu je věc předána orgánům činným v trestním řízení, 

což je v první instanci Policie ČR. V případě, že se řidič vozidla dopustil jednání, 

které má znaky přestupku je věc předána pracovníkům Magistrátu města Ústí nad 

Labem k dalšímu řešení. 

Na řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dle 

ust. § 22 zákona č. 2000/1990 Sb. o přestupcích) je na Odboru kontroly Magistrátu 

města Ústí nad Labem vyčleněno celkem 17 pracovníků, kteří jsou zařazeni v 8 a 

9 platové třídě. Devět pracovníků je zařazeno do 8 platové třídy a osm pracovníků 

do 9 platové třídy. Průměrný stupeň všech pracovníků zabývajících se přestupky 

v dopravě, který se odvíjí od délky praxe, je na úrovni 8, což je započítaná praxe 

do 19-ti let. Jak vyplývá z přílohy č. 3, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových 

poměrech  zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě  je  průměrný  hrubý 

měsíční plat takového zaměstnance:

• v 8 platové třídě 16440,- Kč – 9 pracovníků – 147960,-Kč/měs.

• v 9 platové třídě 17810,-Kč – 8 pracovníků – 142 480,-Kč/měs.

Náklady  na  mzdy  všech  zaměstnanců  podílejících  se  na  řešení  přestupků 

v dopravě činí 290440,-Kč/měs, což je 3.485.280,-Kč/rok.

• přepočtem těchto nákladů na mzdy na jeden zjištěný a vyřešený přestupek 

v blokovém řízení za jedno roční období dostaneme částku 1980,30 Kč/ks.

3.485.280 / 1760 = 1980,30 Kč/ks 

• přepočtem těchto nákladů na mzdy na jeden zjištěný a následně vyřešený 

přestupek  ať  již  v blokovém  řízení  nebo  jinak,  za  jedno  roční  období 

dostaneme částku 866,6     Kč/ks  .
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3.485.280 / 4022 = 866,6 Kč/ks

• roční  náklady  na  provoz  kancelářských  prostor  magistrátu  -  pracovníků 

řešících přestupky v dopravě činí 603.616,-Kč/rok

- spotřeba  energií  a  vody  136.000,-Kč/rok –  el.  energie,  vytápění 

spotřeba vody 

- kancelářské  potřeby,  nosiče  dat,  tonery  atd.  124.666,-Kč/rok - 

náklady na papír, náplně do tiskáren, psací potřeby, razítka, barvy na 

razítka, sešívačky, kancelářské sponky a další kancelářský materiál

- vybavení kanceláří činí 39950,-Kč/rok – běžná kancelář, do vybavení 

je počítáno: psací stůl, židle, skříň na dokumentaci vše s životností 

na  dobu  6  let,  (uvažovaná  pořizovací  cena  pro  jednoho 

zaměstnance;  kancelářský stůl  4500 Kč/ks,  2x židle  2300,-  Kč/ks, 

admin.  skříně 6000,-  Kč/ks;  celkem tedy 14100,-Kč/osobu,  pro 17 

zaměstnanců celkem 239700,-Kč, tyto uvedené ceny vybavení jsou 

odvozeny  od  běžných  cen  vybavení  na  trhu  a  mohou  se  lišit  od 

skutečných nákupních cen magistrátu )

- náklady  na  provoz  počítačové  sítě  včetně  licencí  softwaru  činí 

150.000,-Kč/rok

- náklady  na  provoz  komunikačních  sítí  (telefonních  linek  včetně 

využívání vysokorychlostního přístupu na internet) činí měsíčně na 

jednoho  zaměstnance  v průměru  750,-  Kč/měs,  náklady  na  17 

zaměstnanců magistrátu tak činí ročně 153000,- Kč/rok,

Aby měl  uvedený přehled vypovídající  hodnotu, je nutné také vyhodnotit 

časovou  náročnost  zpracování  jedné  věci  resp.  jednoho  zjištěného 

upotřebitelného  přestupku.  Požadovanou  časovou  náročnost  lze  získat  z 

celkového  ročního  fondu  pracovní  doby  17  pracovníků  magistrátu,  kteří 

zpracovávají  přestupky  a  celkového  počtu  jim  předaných  (oznámených, 

postoupených)  přestupků.  Z níže  uvedené  přehledové  tabulky  viz  Tabulka  3  -

3.4.7 přehled o počtu řešených přestupků je patrné, že jeden pracovník magistrátu 

potřebuje na vyřízení jednoho jemu přiděleného přestupku v průměru 13 hod. 59 

min  a  51  s.  což  je  v případě  pravidelné  osmihodinové  pracovní  doby  1,6 

pracovního dne.
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Tabulka 3 - 3.4.7 přehled o počtu řešených přestupků

Druh přestupku oznámeno v roce
2006 2007 2008

Dopravní nehoda 757 436 366
Alkohol 355 148 125
Drobné přestupky (zákaz stání, zastavení, 
rychlost mimo sledovaný úsek) 3826 5988 6540

Kamerový systém 4986 3864 3217
Pojištění 631 205 294
Silniční doprava 32 14 20
celkem oznámeno 10587 10655 10562
převedeno z předešlého roku 6102   
Ø počet "P" k řešení/ rok 12635
celkem v období k řešení 16689 10655 10562
roční FPD pracovníků magistrátu 32640 32640 32640
- 40 hod. týdně 
- 20 prac. dní ŘD - 160 hod.

časová náročnost zprac. 1 ks "P" 13:59:51 13:59:51 13:59:51
 [zdroj dat: Magistrát města Ústí nad Labem]

příjmy ze sankcí z provozu systému UNICAM – jak vyplývá z přehledové tabulky viz 

Tabulka 3 - 3.4.7 přehled o počtu řešených přestupků bylo pracovníky magistrátu 

vybráno  na  udělených  pokutách  za  přestupkové  jednání  řidičů  v úseku 

sledovaném  systémem  UNICAM  v  období  let  2006  –  2008  v ročním  průměru 

8.485.070,- Kč/rok z toho bylo v blokovém řízení vybráno v průměru 1.661.670,- 

Kč/rok, což je 19,73 % z celkového počtu vybraných pokut.

• průměrný  zisk  (příjem)  z jedné  pokuty  za  jeden  vyřešený  přestupek 

v dopravě, nebo-li její průměrná výše je 2109,-Kč/ks

• průměrný  zisk  (příjem)  z jedné  udělené  pokuty  v blokovém  řízení  je

944,-   K  č/ks

Podrobné  rozdělení  zjištěných  a  řešených  přestupků  dle  druhu  resp. 

rozdělení dle porušení konkrétního ustanovení zákona č. 361 / 2000 Sb. o provozu 

na  pozemních  komunikacích  není  pracovníky  magistrátu  údajně  vedeno.  Dále 

údajně není  veden podrobný přehled o způsobech vyřešení  jednotlivých  druhů 

přestupků. Jsou vedeny pouze přehledy o celkových počtech řešených dopravních 

nehodách,  přestupcích  pod  vlivem  alkoholických  látek,  drobných  přestupcích 

(zákaz stání a zastavení), rychlost kromě kamerového systému. Dále přestupky při 
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provozování  silniční  dopravy  nebo  zákonné  povinnosti  pojištění  motorových 

vozidel.

Rekapitulace  zjištěných dat  a  informací – vzhledem k rozsáhlosti  zjištěných dat a 

informací,  týkajících se provozování  a správy zařízení systému UNICAM, které 

jsou uvedeny výše, je pro další práci s nimi a jejich vyhodnocení nutné provést 

rekapitulaci prostřednictvím přehledové tabulky viz Tabulka 4 - 3.4.8 – náklady na

provoz a spravování zařízení – příjmy ze sankcí
Tabulka 4 - 3.4.8 – náklady na provoz a spravování zařízení – příjmy ze sankcí

náklady na provoz 
a správu zařízení / 
příjmy ze sankcí

celkové 
náklady

náklady za 
rok "P" - blok. řízení "P" - všechny 

řešené Náklady 
Kč/hod.příjmy příjmy 1760 „P“/rok 4022 „P“/rok

pořizovací cena 
zařízení 7 373 115,05 737 311,51 418,93 Kč 183,32 Kč 84,17
provozní náklady 
zařízení 779 830,80 779 830,80 443,09 Kč 193,89 Kč 89,02
náklady obsluha 
zařízení - mzdy  23 764,00 13,50 Kč 5,91 Kč 91,40

- výstroj  912,60 0,52 Kč 0,23 Kč 3,51
- vybavení kancl. 

prostor, spotř. energ. 
a vody  2 782,- 1,58 Kč 0,69 Kč 10,70

mzdové náklady pr. 
mag.  3 485 280,- 1 980,27 Kč 866,55 Kč 106,78
náklady pr. mag. - 
provoz kancl. prostor

 

603 616,00 342,96 150,08  18,49vč. spotřeby  el. 
energií, vybavení, 
spotřeb.mat. obsl. 

sítí, atd.
Celk. náklady  5 633 496,91 3 200,85 Kč 1 400,67 Kč 4601,52
příjmy ze sankcí - za 
všechny řešené "P"

 

8 485 070,- 2 109,66

- vybrané v blokovém 
řízení

1 661 670,- 944,13

Celk. výslednost  -2 256,72 Kč 708,99 Kč
[zdroj dat: Magistrát města Ústí nad Labem]

Vyhodnocení  -  z  této  tabulky  viz  Tabulka  4  -  3.4.8  –  náklady  na  provoz  a

spravování zařízení – příjmy ze sankcí, výše uvedených informací a provedených 

výpočtů vyplývá, že:

1. náklady na hodinový provoz zařízení systému UNICAM v Ústí nad Labem 

včetně jeho obsluhy jsou ve  srovnání  s výkonem policistů  Policie  ČR o 
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216,96 Kč/hod. menší (495,76 – 278,8 = 216,96 Kč/hod.), což je o 43,77% 

méně.

2. náklady  na  vyřešení  jednoho  upotřebitelného  přestupku  z používaného 

systému  UNICAM  v blokovém  řízení  jsou  vyšší  než  příjmy.  Rozdíl 

v hodnotách činí 2256,72 Kč/ks, tzn., že společnost vynaloží v blokovém 

řízení na uložení a následné vybrání sankce v hodnotě 1000,- Kč celkem 

3390,3 Kč.

3. náklady  na  vyřešení  jednoho  upotřebitelného  přestupku  z používaného 

systému UNICAM na jeden zjištěný a následně vyřešený přestupek ať již 

v blokovém řízení nebo jinak, za období jednoho kalendářního roku jsou 

nižší než příjmy. Rozdíl v hodnotách činí 708,99 Kč/ks, tzn., že společnost 

vynaloží na uložení sankce v hodnotě 1000,- Kč celkem 663,93 Kč.

Hlavní příčinou kladného výsledku druhého bodu je legislativa a nastavení 

celého legislativního  systému  –  právní  předpisy  umožňující  správnímu orgánu, 

který  také  představují  pracovníci  magistrátu  města  Ústí  nad  Labem,  ukládat 

značné  finanční  částky  za  porušení  právních  norem  upravujících  pravidla 

silničního provozu v souběhu za několik zjištěných přestupků. Nezřídka se jedná o 

sankce  v řádech  desítek  tisíc  korun  v souvislosti  s vyslovením  zákazu  činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na území ČR na přesně stanovené 

období.  Jako příklad lze uvést  spáchání  přestupku dle  § 22,  odst.  1,  písm. e) 

zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, který zní:

„Přestupku se dopustí  ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí  

motorové vozidlo a; 

1.  není  držitelem  příslušné  skupiny  nebo  podskupiny  řidičského 

oprávnění,

5.  pozbyl  jako řidič,  který je  držitelem řidičského průkazu  Evropských 

společenství,  řidičského průkazu  vydaného  cizím  státem,  mezinárodního 

řidičského  průkazu  vydaného  cizím  státem,  právo  k  řízení  motorového 

vozidla na území České republiky.“

Dále  také  spáchání  přestupku  dle  §  22,  odst.  1,  písm.  h)  zákona 

č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, který zní:
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„Přestupku se dopustí  ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí  

motorové vozidlo a porušením zvláštního právního předpisu způsobí dopravní  

nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví.“

Za spáchání uvedených přestupků zákon umožňuje uložit sankci – pokutu ve 

výši od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let, 

čímž dojde k nárůstu průměrné finanční hodnoty za jeden vyřešený přestupek.

Z přehledové  tabulky  viz  Tabulka  2  -  3.1.6  –  přehled  o  přestupcích

zjištěných z kamerového systému UNICAM je patrný, pozitivní jev, který ukazuje, 

že počet zjištěných přestupků meziročně klesá. Tato skutečnost se dá hodnotit 

jako velmi žádoucí a pozitivní za předpokladu, že to jsou všechny přestupky, které 

se v daném teritoriu staly.

Nicméně nelze přehlédnout druhou, negativní skutečnost, na níž je třeba 

patřičně  reagovat.  Tou  nežádoucí  skutečností  vyžadující  pozornost  je,  že 

neupotřebitelnost  pořízených  snímků  z kamerového  systému  UNICAM  za  roky 

2006 – 2008 má v procentuálním vyjádření stoupající tendenci (64,75%, 69,45% a 

72,02%)  viz  Obrázek  15  -  3.4.9  –  procentuální  vyjádření  –  nepoužitelnost

oznámení o přestupcích, ačkoliv celkový počet neupotřebitelných snímků klesá viz 

Obrázek 16 -  3.4.10 přehled počtu neupotřebitelných ozn.  a  o  počtu řešených

přestupků.
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Obrázek 16 - 3.4.10 přehled počtu neupotřebitelných ozn. a o počtu řešených přestupků

4. Návrhy a doporučení na optimalizaci správy technického 

zařízení

V této části jsou prezentovány návrhy a doporučení na optimalizaci celého 

systému UNICAM, který je provozován v Ústí nad Labem v ulici Masarykova, na 

základě zjištěných skutečností  a  výpočtů,  jak z pohledu jednotlivých  částí  tak i 

z pohledu  celkového.  Jelikož,  ne  vždy  každá  dílčí  změna  byť  jen  malé  části 

systému musí bezpodmínečně přinést kladné výsledky pro systém jako celek.

4.1.Návrhy na optimalizaci provozu zařízení

Provoz zařízení  UNICAM v Ústí  nad Labem spravuje  jedna firma,  která 

úspěšně  prošla  výběrovým  řízením.  Náklady  na  provoz  zařízení  jsou  hrazeny 

konstantní částkou, do níž je zahrnuta veškerá obsluha celého zařízení včetně 

obměny  některých  drobných  součástek  systému.  Případné  velké  opravy, 

přesahující  stanovený  rozpočet,  jsou  účtovány  a  následně  proplaceny 

individuálně.  Dle  sdělení  pracovníků  magistrátu  nejsou s dodavatelskou firmou, 

která  údržbu  zajišťuje  žádné  problémy.  Takto  nastavená  spolupráce  se  za 

uplynulá období jeví jako velice praktická a bezproblémová tudíž není zapotřebí do 

.takto zaběhlé a funkční spolupráce jakkoliv zasahovat.

Vzhledem  ke zjištění,  které  se  týká  meziročně  stoupající  tendence 

neupotřebitelnosti pořízených snímků o přestupcích z provozu systému UNICAM 
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v ul.  Masarykova  v Ústí  nad  Labem  je  nutné  provést  podrobné  prověření 

správnosti  nastavení  snímacích  kamer  a  snímaného  úhlu.  Dále  pak  provést 

přehodnocení vhodnosti změny umístění kamer za účelem zlepšení výhledových 

(záběrových)  poměrů  popř.  doplnění  kamerového  systému  o  další  pohledové 

kamery  např.  snímající  obraz  řidiče  vozidla  z boční  strany.  Tomu  by  mělo 

předcházet podrobné vyhodnocení pořízených snímků z kamer, z nichž bude jistě 

patrné, co je příčinou neupotřebitelnosti snímků. Na základě těchto zjištění pak 

provést  potřebná  opatření  vedoucí  ke  snížení  neupotřebitelnosti  pořízených 

snímků.

Z přehledů,  které  vede  Policie  ČR  je  zřejmé,  že  zprovoznění  systému 

UNICAM mělo v dotčené lokalitě příznivý vliv na vývoj nehodovosti. V době, kdy 

byl systém UNICAM spuštěn, došlo ve sledovaném úseku k poklesu počtu nehod 

o 25%. Tento počet se ustálil a je již po dobu tří let téměř až na drobné odchylky 

neměnný. Z uvedeného je patrné, že systém v této podobě funguje velmi dobře, a 

proto není zapotřebí z tohoto pohledu na provozu systému cokoliv měnit.

Možnost náhrady systému za osobní účast na dohledu na bezpečnost a 

plynulost  provozu  zajišťovanou  policisty  PČR  může  být  za  jistých  okolností 

adekvátní účinnou náhradou sice s vyššími náklady na hodinu provozu. Nicméně 

je nutné přihlédnout k tomu, že policisté dopravní služby plní ze zákona mnoho 

dalších  úkolů a mají  ve  svém teritoriu  na starost  stovky kilometrů komunikací, 

kterým je nutné se také věnovat a proto není možné výkon služby několika lidí 

směřovat pouze do této lokality a po dobu 24 hodin denně. Výkon služby se však 

v tomto pojetí jeví jako velmi účinný doplněk provozovaného systému UNICAM. 

Kombinace  obou  „systémů“  kontroly  dodržování  pravidel  silničního  provozu  je 

nutné  pečlivě  vážit.  Z důvodu,  aby  zvýšením výkonu  služby  policistů  dopravní 

služby  ve  sledovaném  úseku  v ul.  Masarykova  v Ústí  nad  Labem  nedošlo  ke 

kontraproduktivním  jevům  v jiných  lokalitách,  kde  by  mohlo  dojít  k nárůstu 

nehodovosti tím, že část sil se neuváženě přesune.

4.2.Návrhy na optimalizaci správy zařízení
Správa  zařízení  zahrnuje  obsluhu,  kterou  představuje  jeden  určený 

pracovník Městské policie Ústí nad Labem a prostory potřebné pro kancelářské 
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vybavení a pro výpočetní techniku bez které nelze obsluhu zařízení provozovat. 

Náklady na správu zařízení jsou minimalizovány tím, že jsou využívány prostory 

určené i pro běžnou činnost městské policie. Čas potřebný na obsluhu zařízení je 

z disponibilního fondu pracovní doby obsluhy zařízení využíván jen na nezbytně 

nutnou dobu ke stažení dat a vyřízení potřebné administrativy. Po té je strážník 

k dispozici pro běžnou činnost městské policie. Zástupnost v případě dlouhodobé 

nepřítomnosti určeného pracovníka je zajištěna. Takto nastavený systém správy 

zařízení ze strany Městské policie Ústí nad Labem se jeví jako optimální a není do 

něj za současného stavu zařízení a objemu předávaných dat potřeba zasahovat.

4.3.Návrhy na optimalizaci zpracovávání dat

Získaná data (informace) o přestupcích z kamerového systému UNICAM 

zpracovávají  v rámci  své  běžné činnosti  pracovníci  Odboru kontroly  Magistrátu 

Města Ústí  nad Labem. Na této činnosti  se podílí  celkem 17 pracovníků,  kteří 

zpracovávání jak došlá oznámení o přestupcích a dopravních nehodách z Policie 

České republiky tak i  od strážníků Městské policie Ústí  nad Labem, kteří  také 

zasílají  dokumentaci  dopravních  přestupků  z kamerového  systému  UNICAM 

umístěného  v ul.  Masarykova  v Ústí  nad  Labem.  Data  jsou  doručována  přes 

nosiče CD/DVD. Jednotlivé dokumentace přestupků jsou přidělovány pracovníkům 

postupně,  tak  jak  jsou  na  magistrát  doručeny  a  dle  náročnosti.  Za  účelem 

rychlejšího vyřizování přestupků zjištěných systémem UNICAM se nabízí možnost 

vyčlenit  určitý  počet  pracovníků  magistrátu,  kteří  by  vyřizovali  pouze  tyto 

přestupky.  Vzhledem k času  potřebnému na  zpracování  jednoho  přestupku  se 

domnívám, že není potřeba stávající systém v rozdělení kompetencí pracovníků 

magistrátu za současného stavu jakkoliv měnit. V případě zvýšení počtu řešených 

přestupků  bude  na  zvážení,  zda-li  k tomuto  adekvátně  nerozšířit  i  počet 

pracovníků, kteří se budou na řešení podílet popř. inicializovat změnu legislativy, 

která by usnadnila zpracovávání a projednávání zjištěných přestupků.
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5. Závěr
Cílem mé práce bylo provést analýzu ekonomické náročnosti správy celého 

systému UNICAM v Ústí nad Labem, který je využíván pro sledování provozu na 

pozemních komunikacích a pořízená dokumentace využívána pro následné řešení 

zjištěných porušení stanovených pravidel silničního provozu.

V první  části  jsem  v krátkosti  představil  historii  používaného  zařízení. 

V popisné  části  práce  jsem  z důvodu  následně  prováděné  podrobné  analýzy 

věnoval značnou pozornost představení samotného zařízení jeho komponentům a 

technickým  možnostem.  V hlavní  části  práce  jsem  po  té  věnoval  největší 

pozornost  ekonomické náročnosti  provozu jak  celého sytému tak  i  jeho dílčím 

procesům a článkům, které jsou jeho nedílnou součástí  popř.  mohou být  jeho 

vhodným doplňkem. Zejména jsem zkoumal finančními náklady na jeden zjištěný 

přestupek,  ve  srovnání  s  celkovými  náklady  na  získání  1000,-  Kč  za  vybrané 

pokuty,  celkovými  náklady  přepočtenými  na  hodinový  provoz  zařízení. 

V neposlední řadě jsem porovnával finanční náklady na hodinový provoz zařízení 

UNICAM s náklady na výkon služby policistů Policie České republiky v předmětné 

lokalitě.  Provedl  jsem i  srovnání  bezpečnosti  a plynulosti  provozu bez zařízení 

UNICAM v době, kdy tato problematika byla  zajišťována příslušníky Policie ČR 

s obdobím, ve kterém je zařízení provozováno. Na základě učiněných zjištění, ať 

již kladných či záporných, jsem v další části práce vyhodnotil a prezentoval návrhy 

na možná řešení problému.

Nesporně kladným a  žádoucím faktem pro  společnost  jako  celku  je,  že 

zavedením  systému  UNICAM  do  provozu  došlo  k poklesu  nehodovosti  ve 

sledovaném úseku.  Toto osobně chápu jako „jedno velké vítězství“,  jelikož dle 

mého  názoru  je  lidský  život  to  nejcennější  co  na  světě  existuje.  Z vlastní 

zkušenosti  mohu  říci,  že  zavedením  systému  UNICAM  do  provozu  došlo 

v předmětné  lokalitě  až  na  výjimky  ke  zklidnění  dopravy  a  také  k její  lepší 

plynulosti.  Díky  možnostem  systému  usměrňovat  signální  zařízení  na  základě 

poptávky  došlo  k velmi  výraznému snížení  tvorby  kolon  stojících  vozidel,  která 
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přijela zejména z vedlejších ulic s cílem napojit se na hlavní komunikaci vedoucí 

od centra města až ně jeho okraj a naopak.

I  když  je  provoz tohoto  zařízení  finančně náročný a i  na něj  navazující 

činnosti jednotlivých článků, považuji toto řešení za velmi zdařilé. Nicméně každý 

z nás může najít za tomto systému něco pozitivního a negativního a záleží na tom 

jaké kdo vyznává osobní hodnoty popř. zda-li dokáže zájmy společnosti povznést 

nad zájmy své. Je tedy na každém z nás jaká pozitiva či negativa považujeme za 

prioritní. Podle toho můžeme k provozu zařízení UNICAM od firmy CAMEA spol 

s.r.o.  zastávat  různé  názory.  Nicméně  vývoj  společnosti  a  její  potřeby  jsou 

neustále v pohybu a nelze je zastavit.  Lze se pouze přizpůsobit vzniklé situaci. 

Vzhledem k rozdílnosti názorů široké veřejnosti je možné o kladných a záporných 

stránkách celého systému polemizovat po velmi dlouhou dobu, aniž bychom se 

dobrali jednoznačného závěru, zda-li systém přináší pro společnost více výhod či 

nikoliv. Osobně jsem dospěl k závěru, že ano.
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