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Datovou schrénkou

V Praze dne 16. 06. 2022

VyFizeni ia’dosti o poskytnutl’ informace dle zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi

Spoleénost Technoiogie hlavniho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,
Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako ,,povinnf/ subjekt") rozhodla o iédosti ELTODO, a.s., se
sidlem Novodvorské 1010/14, 142 00 Praha 4, ICC: 452 74 517 (déle jen ,,iadatel") podle zékona
é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi (déle téi jako
,,ZSP|"), kterou povinny’l subjekt obdriel dne 01. 06. 2022 (déle jen ,,iédost“), v m’i se Zadatel
doméhé poskytnuti v Zédosti bliie specifikovanych informaci,

takto:

iadatel se v iédosti doméhé poskytnutu’ nésledujici informace:

I. informaci 0 tom, zda Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. zamy§lé chystd c'i fin/’jakékoli
kroky vedouci k zadc’mi zakdzky v ob/asti doddvky, spra'vvy a servisu nebo 5W upgradu
dopravn/Ch Fl'dicich Ustfeden (informace 1) nebo dopravnich Fadic'fi (informace 2), a pokud
ano, v jakém druhu zaddvaciho r'izeni bude takovd zakdzka zaddna (informace 3), a zda
bude toto zaddvaci r'l’zeni otevr'eno pro jakéhokoli dodavatele {informace 4);

II. informacio tom, zda Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. zamfis’li, chystd c"i finijakékoli
kroky vedouci k zaddni zakdzky, jejimz' pfedmétem bude doddni SW 0d spoleénosti
Siemens/ YUNEX (informace 5), a pokud ano, vjake'm druhu zaddvaciho r'izeni bude takovd
zakdzka zaddna (informace 6), a zda bude toto zoddvoci fizeni otevfeno pro jakéhokoli
dodavatele (informace 7);

III. informaci 0 tom, zda Techno/ogie hlavniho mésta Prahy, 0.5. chystd C’i Einl’jake’koli kroky
vedouc/ k zaddnl’zokdzek shora uvedenych pod body (i) 0 (ii) 5 jinym subjektem, ktery md
ze zdkona statut veFejného c’i sektorového zadavate/e a o jaky subjekt se jednd (informace
8), prvipadne' zda Technologie hlavniho mésto Prahy, 0.5. disponuje informacemi, z'e kroky
vedouci k zaddni zakdzek shora uvedenych pod body (i) 0 (ii) vys'e Einijiny subjekt, ktery
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md 29 zdkona statut vefejného El sektorového zadavate/e a 0 jaky subjekt se jednd
(informace 9);
informaci 0 tom, jak Techno/ogie h/avm’ho mésta Prahy, 0.5. v pF/pade', z’e zamysili, chystd
C’i Eini jakékoli kroky vedouci k zaddnl' zakdzky, jejl'mz" pr'edmétem bude doddni SW 0d
spo/eénosti Siemens/ YUNEX, p/dnuje zajistit, aby nedos’lo k nepfiméfenému omezen/
hospoddfské soutéfe, tedy jaké kroky budou podniknuty k tomu, aby takova’ soutéz" byla
otevfend konkurencvnim dodavate/L‘Jm (informace 10);
informaci 0 tom, jak Techno/ogie hlavnl'ho mésta Prahy, 0.5. v pFI'padé, Ze zamys'll’, chystd
6i Eini jakéko/i kroky vedouci k zaddn/ zakdzky, jejimz“ pfedmétem bude doddni SW od
spo/ec’nosti Siemens/ YUNEX, pldnuje fe§it nds/ednou sprdvu a nds/edny servis dopravm'ch
r't'dicich Ustfeden a dopravm’ch r'adic't‘} (informace 11), respektive jak p/dnuje zajistit, aby i
pfes doddvku 5W 0d spo/eEnosti Siemens/ YUNEX nedos'lo k nepfiméfenému omezem’
hospoddfské soutéie v oblasti sprdvy a servisu dopravnl’ch fidicich Ustfeden a dopravnich
fadiéé na Uzemi h/avm’ho mésta Prahy, tedy aby nedos’lo k proprietdrm’mu uzamcveni trhu
(vendor lock-in), které by mé/o prim)? dopad do hospoddfské soutéie a deformoval by
vykon i cenu ndsledné sprdvy, podpory a servisnich c'innosti k pfedmétu zakdzky
(informace 12).

K vyée uvedené Zédosti povinny subjekt poskytuje nésledujici informaci:

Povinnv subjekt vsouéasné dobé primo nezamyéli, nechysta‘ ani neEinf jakékoli kroky
vedouci k zadéni zakézky v oblasti dodévky, sprévy a servisu nebo SW upgradu dopravm’ch
Fidicich Ostreden (informace 1) nebo dopravnich Fadiéfi (informace 2). Povinny subjekt mé
uzavrenou Smlouvu o zajiétém’ servisu a L'Jdriby vybranych technologil’ svételnych
signalizaénich zaFizeni se spoleénosti Technické spréva komunikaci hl. m. Prahy, a.s., se
sidlem Veletrim’ 1623/24, Hole§ovice, 170 00 Praha 7, ICC: 034 47 286, ze dne 01. O3.
2022 (déle jen ,,Sm|ouva"). Vnévaznosti na tuto Smlouvu nakoupil povinny subjekt
licence a néstroje k servisu a adribé svételnych signalizaénich zarizeni. Sohledem na
finanéni objem nebyla vefejné zakézka zadévéna vreiimu zékona E. 134/2016 5b., 0
zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéj§ich predpisfi, nebot’ se jednalo o verejnou
zakézku malého rozsahu na dodévku. Dle Smlouvyje povinny subjekt povinen poskytovat
Einnosti na Urovni SLO a SL1 v rémci SSZ a KK, déle pak SLO velektro na ODRU. Cilem
povinného subjektu je doséhnout schopnosti poskytovat tyto Einnosti samostatné a
rovnéi Zl’skat schopnost poskytovat Einnosti na L’Irovni SL2 (ai na L'Jrovefi servisu radiée).
Povinny subjekt nepoél’té, ie by servisoval dopravni Fidici ustfedny voblasti SW, ale
astredny vyuiivajl' k provozu standardni ICT technologie, jako jsou servery,
telekomunikaéni a PC sité, a technické a technologické prostredky pro zabezpeéem’
prostredi pro jejich provoz. V téchto oblastech je povinm’l subjekt schopen poskytovat
sluiby servisu, Udriby a stavby jii nyni, nebot’ obdobné podpflrné ICT systémy a sluiby
zabezpeéuje jii v ra’mci (“:innostt' v oblastech méstského kamerového systému, Fidiciho
systému pro provoz veFejného osvétleni a da|§ich. S ohledem na vyée uvedené skuteénosti
tedy nenl' zFejmé, vjakém druhu Fizeni by pfl’padné veFejné zakézka méla byt zadéna
(informace 3) a jestli bude otevrena pro jakéhokoliv dodavatele (informace 4), resp. zda a
vjakém rozsahu bude vflbec potrebné.
Jak bylo uvedeno ad I., povinny subjekt vyuiil verejné zakézky malého rozsahu pro
dodévku licenci a kliéfi do Fadiéfl Siemens/YUNEX, které ale jsou pouze néstrojem plnéni
Smlouvy. Da|§i kroky aktuélné povinny subjekt nezamyéli (informace 5), nenl’ tedy moiné



uréit, vjakém druhu fizeni bude zaka’zka zadéna (informace 6), ani zda bude zadévacf
Fizeni otevFeno pro jakéhokoliv dodavatele (informace 7).

III. Povinny subjekt aktuélné nechysté ani neEim’ jakékoli kroky vedouci k zadéni zakézek
shora uvedenych pod body (i) 3 (ii) sjinym subjektem, ktery mé ze zékona statut verejného
Ei sektorového zadavatele (informace 8). Povinny subjekt nedisponuje informacemi, ie by
takové kroky éinil jiny subjekt, ktery mé ze zékona statut veFejného 6i sektorového
zadavatele a o jaky subjekt se jedna’ (informace 9). Nelze véak vylouéit, ie Technicka
spréva komunikaci hl. m. Prahy, a.s., pfipadné odbor dopravy hlavniho mésta Prahy,
nékteré kroky pripravuji. -

IV. Povinny subjekt realizoval pfedbéiné trini konzultace, za UEeIem dosaiem’ informaci o
stavu trhu a jeho moinostech. Tyto predbéiné trinl’ konzultace prokézaly, 2e (‘fést plném’
by pfipadné naplnila poiadavky proprietélniho uzaméeni s ohledem na ochranu
duéevniho vlastnictvi, ale éést ne. Aby nedoélo k nepriméfenému omezem’ hospodérské
soutéie a soutéi byla otevrené konkurenénim dodavatelfim, vyuiil by povinny subjekt
technologicky neutrélni technickou specifikaci opirajici se 0 otevfené standardy jako je
otevfené sbérnice CAN, standard protokol OCIT atp., a to alespofi pro éést veFejné
zakézky, kde k proprietélnimu uzaméeni nedo§lo.

V. Jak jii bylo uvedeno vyée, povinny subjekt by sprévu a servis dopravm’ch UstFeden a
dopravm’ch Fadiéfi réd zajiét’oval sém, nebo z vétéiéésti sém (informace 11). U dopravnich
Ostreden povinny subjekt nepoél’té s L’rdribou SW astFedny. Povinny subjekt pfedpoklada',
ie vysledné sluiba by byla sloiena zjeho vlastni éinnosti a materiélu a potrebne’
poddodévky. Licence Siemens/YUNEX byly, jak bylo zminéno, nakoupeny pro vnitrni
potFebu p0vinnéh0 subjektu za UEeIem ziskéni vlastni schopnosti servisovat komponenty
systému Siemens pro svételné signalizaém’ zaFizem’, napf. Fadiée. Nebyly pfedmétem
dodévky 3. straném. Pokud by se povinny subjekt podilel na nékupu SW pro systémy
svételné signalizaém’ch zafl’zeni, vyuiil by opét technologicky neutrélnl’ technickou
specifikaci opI'rajI'ci se 0 otevFené standardyjako je uvedeno vyée (informace 12).
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