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Eurostat – Urban Audit, 2014 http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities

POPULATION OF PRAGUE

Prague
1 259 079

15th city in Europe



to Prague from Prague

IPR - Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy – aktualizace 2016

COMMUTERS TO PRAGUE, TOTAL

180 400
commuters to Prague 

each day in 2015



Eurostat – Urban Audit, 2014 http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities

AUTOMOBILIZATION IN EUROPEAN CITIES

621
vehicles to

1.000 inhabitants
in 2016



TSK a.s., 2016 http://www.tsk-praha.cz/static/udi-rocenka-2016-cz.pdf
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Parking permits
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Residents
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Disabled
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ENFORCEMENT
segment 1 (of 3)
data collection



PRAGUE – ENFORCEMENT DATA COLLECTION

▪ Start of operation – August 2016

▪ Adapted to the Czech legal system

▪ Developed to meet the City of Prague demand for data structure



DATA COLLECTION

▪ Automated system without operator´s access to data

▪ Car plate recognition in the car

▪ On-line check of parking rights managed by centralised system

▪ Data collection on „no-respect“ cases

▪ Transfer to the centralised system -> enforcement procedure



ENFORCEMENT DATA STRUCTURE

▪ Car registration plate number

▪ Picture of the car

▪ Picture of the car plate

▪ Picture of the site

▪ Picture of the road sign

▪ GNSS coordinates

▪ Date and time

▪ Electronic signature



SPECIALLY DEVELOPPED SOFTWARE SYSTEM

▪ Master data management 
(city plan, road signs
position, parking spaces 
position)

▪ Enforcement data 
management

▪ Route management

▪ Continual machine learning 
and upgrade



MONITORING CAR 

▪ Car – Toyota Yaris Hybrid 
(operating speed 50km/h, 
90-95% plate recognition rate)

▪ Driver follows the route plan showing up step by step



CAR - HW INSTALLATIONS

▪ 4 cameras for plate recognition with integrated IR                                               

▪ 2 cameras for site and traffic sign documentation with External IR  

▪ In car servers for data management 

▪ GPS location module, data connectivity





ENFORCEMENT
segments 2 & 3
offence confirmation
executive act – a fine



text format
5A6 3240

RESPECTNO RESPECT

DELETE DATA
individual data, 

photos

KEEP DATA
individual 

data, 
photos

CIS

CIS

KEEP DATA
occupancy,

respectability
(all anonymised)

local authority
(city districts)

municipal 
police



PROBLEMS
CHALLENGES



A to-do list for the parking regulation
MASTER LAYERS

• need for updated GIS data

• new changes, street closures, recostructions, public events, 
sudden events, …

• future task – unification of inputs with all agents involved

• WHO? Construction admin., road admin., fire workers (no in-
advance calls), gasman, different departments of City Hall

• Unifying application?

PROCESS – a bug or a feature

PERSONNEL

• general issue in CZE

• Offences evaluation and unfolding

• Administration procedures
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PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
v zónách placeného stání v Praze



OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST

• V ČR 19. března 2013 – novela zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích

Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci 
byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních 

komunikacích stanovená tímto zákonem.

• Odpovědnost, u níž se nevyžaduje zavinění provozovatelem.

• Přestupek splňuje 3 hlavní body
• Porušení pravidel bylo zjištěno automatizovaným technickým prostředkem používaným 

bez obsluhy (zejména tedy instalovaným radarem) při dohledu na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání;

• Porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje 
znaky přestupku podle zákona o silničním provozu;

• Porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.



OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST

• Zatím neexistuje přímé porovnání
• Rozdíl mezi starým a novým systémem ZPS

• Komplexní statistiky snad za rok

• Změna statutu - přenesení prvoinstančních řešení přestupků 
na MČ



VÝZVA K ZAPLACENÍ URČENÉ 
ČÁSTKY = odpustek

500 Kč / 18 €

ZAPLATÍNEZAPLATÍ
(nechce zaplatit, 

ignoruje, není 
dostupný, …)

SPRÁVNÍ 
ŘÍZENÍ

ZJIŠTĚNÝ
PŘESTUPEK

DODATEČNÁ
KONTROLA
PŘESTUPKŮ

SPRÁVNÍ ORGÁN

POKUTA

ZÁPIS DO REGISTRU ŘIDIČŮ

ČR - ODEČTENÍ BODŮ (MAX 12 B.)

PROVOZOVATEL




