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Úvodní
SLOVO
předsedy představenstva

ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení Pražané, vážení akcionáři, vážení zaměstnanci a členové orgánů společnosti,

v loňském roce jsem vepsal do těchto řádků údiv nad tím, jak zvláštní a neočekávané bylo 
covidové období, jak velká překvapení a jak velké výzvy nám všem přineslo. Letos se ukazuje, jak 
neočekávaný a překvapivý může být další vývoj a jak se něco, co bylo ještě loni nepředstavitelné, 
stane realitou. Válka! Tedy něco, co hluboce zasáhne celý svět, jednotlivce, obchody, společnosti, 
státy, společenství. Nezbývá mně než znovu konstatovat, že více než kdy jindy platí v těchto do-
bách volání po míru, zdraví a klidném životě. 

Díky invenci, šikovnosti a píli zaměstnanců naší společnosti došlo i v tak složitých dobách ke 
splnění obchodně-finančního plánu pro rok 2021 a dosažení očekávaných ukazatelů. Navenek 
by se mohlo zdát, že toto prosté konstatování hodnotí vše, čeho jsme společně v THMP dosáhli. 
Smělý plán pro rok 2022 ale odhaluje to, co možná není patrné z účetní uzávěrky roku 2021. 
V minulém roce jsme připravili a vybudovali mohutnou vlastní kapacitu na léta další. Kapacitu 
personální, technickou, ale i znalostní. Vždyť plánovaný meziroční růst obratu společnosti pro léta 
2021/2022 je více než 100%. THMP tak i ve třetím roce své existence dosáhlo výsledků známých 
spíše z oblasti úspěšných start-up společností než ze světa veřejně vlastněných korporací. Pro ty 
bývá signifikantní spíše rozbujelá byrokracie nebo pomalé tempo růstu. Takové růsty a dynamika 
rozvoje jako v THMP představují často spíše marná očekávání. U nás jsme z naplňování takových 
cílů udělali věc, kterou od nás mohou Pražané i náš akcionář očekávat pravidelně. Jsme hrdí, že 
můžeme naplnit tak náročná očekávání i v tak složitých dobách.

Výsledky naší práce potkáváte každý den v  pražských ulicích. Svítící lampy veřejného 
osvětlení, fungující veřejné a věžní hodiny, barvami zářící Petřínská rozhledna nebo důstojně ze 
tmy vystupující majestátní budova Národního divadla. Potkáte nás v tunelových komplexech při 
údržbě kamer dbajících na bezpečnost, stejně tak u těch, které hlídají pouliční poberty. Když 
občas láteříte nad fungujícím měřičem úsekové rychlosti, tak nám snad následně odpustíte při 
čekání pod novým a moderním přístřeškem na zastávkách městské dopravy. V roce hodnoceném  
i v tom příštím budeme nadále dbát na to, aby naše práce představovala etalony kvality, rychlosti 
a zodpovědného nakládání s veřejnými prostředky, které Vám patří stejně jako akcionářská práva.

Proto mně závěrem dovolte konstatovat, že předložená Výroční zpráva společnosti  
Technologie hlavního města Prahy, a.s., věrně reprezentuje její hospodaření v roce 2021 a po-
skytuje objektivní pohled na její výsledky, technické i další hospodářské ukazatele. Vnitřní vztahy 
i vztah s akcionářem Pražanům slibují další zhodnocení vložených prostředků a pozitivní bilanci 
směřující k dalšímu růstu společnosti v roce 2022.

Jsem rád, že Vám, občanům naší krásné metropole, a Vašim voleným zástupcům vykonávajícím  
akcionářská práva, mohu sdělit tuto pozitivní zprávu i v těchto nelehkých dobách.

 Tomáš Jílek,
 předseda představenstva THMP, a.s.

1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
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Bc. Kateřina 
Michailidisová
ředitelka úseku HR

ředitel úseku informačních 
a komunikačních technoogií

Ing. Kamil Chudada Ing. Luboš Čuka

ředitel úseku výstavby a investic 
nesvětelných technologií

ředitel úseku servisu a údržby

Ing. Vlastimil Pešula

2. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

Ing. Drahomír Dostál

ředitel úseku
výstavby a investic

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 
A VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

ředitel úseku 
obchodu a marketingu

Bc. Jiří Purm Ing. Věra Bursíková Ing. Vítězslav Polok

ředitelka úseku správy a obnovy finanční ředitel

předseda představenstva

Tomáš Jílek

místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Novotný Ing. Libor Fiala

člen představenstva
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Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: B 5402 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 9. 6. 1998
Rozvahový den: 31. 12. 2021
Okamžik sestavení účetní závěrky: 14. dubna 2022

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A OBORY ČINNOSTI:
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
 a telekomunikačních zařízení
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• projektová činnost ve výstavbě
• poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
• přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
• příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
• projektování pozemkových úprav
• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
• poskytování technických služeb
• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (od 11. 2. 2022)
• nákup, prodej, správa a údržba nemovitých věcí
• pronájem a půjčování věcí movitých
• ubytovací služby
• zprostředkování obchodu a služeb
• velkoobchod a maloobchod
• výroba, obchod a služby neuvedené
  v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 200 000 tis. Kč

AKCIONÁŘ:

• Hlavní město Praha, sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město,  
 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 – 100 %

AKCIE: • 10 000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 tis. Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA
Jediným akcionářem společnosti Technologie 
hlavního města Prahy (dále „THMP“) je hlavní 
město Praha. Funkci valné hromady plní, v souladu 
se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, Rada hlavního města Prahy.

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada společnosti je sedmičlenná. 
Funkční období členů je pětileté.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2021

• Mgr. Petr Kubíček, předseda
• Mgr. Jiří Knitl, místopředseda
• Ing. Jan Decker, CSc., člen
• Bc. Radek Lojda, člen
• Mgr. Tomáš Šídlo, člen
• Ing. Alexandra Udženija, člen
• Michal Zuna, člen

Změny v roce 2021

• v roce 2021 nedošlo k žádným změnám ve složení  
 dozorčí rady

Jednání dozorčí rady
Působnost dozorčí rady vyplývá ze zákona č.  90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve 
znění pozdějších předpisů, a stanov.

Dozorčí rada jednala v roce 2021 dle schváleného 
rámcového plánu činnosti dozorčí rady a dle aktuál-
ních potřeb společnosti, přičemž dohlížela zejména na 
výkon působnosti představenstva, plnění rozhodnutí 
jediného akcionáře a uskutečňování podnikatelské 
činnosti společnosti.

PŘEDSTAVENSTVO
Představenstvo společnosti je tříčlenné. Funkční období 
členů je pětileté. Jménem společnosti jednají vždy  
nejméně dva členové představenstva společně.

Složení představenstva k 31. 12. 2021

• Tomáš Jílek, předseda
• Ing. Tomáš Novotný, místopředseda
• Ing. Libor Fiala, člen

Změny v roce 2021

• v roce 2021 nedošlo k žádným změnám 
 ve složení představenstva společnosti 

Jednání představenstva

Představenstvo jednalo v roce 2021 dle aktuálních 
potřeb společnosti. Dohlíželo na plnění obchodně- 
finančního plánu a zabývalo se běžnou činností  
i možnostmi dalšího rozvoje společnosti. Věnovalo se:

•správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení  
 včetně jeho obnovy a modernizace
•zajišťování provozuschopnosti městského 
  kamerového systému
•pokračování projektu „Upgrade sítě VO pro účely 
 dobíjení e-mobility a dalších synergií“
•zahájení a realizaci projektu „Nový pražský  
 městský mobiliář“
•realizaci projektů týkajících se servisu a údržby  
 dopravních a telemetrických systémů pro řízení 
 dopravy
•přípravám na převzetí servisu a údržby technologií  
 pro řízení dopravy – světelných signalizačních 
 zařízení

Představenstvo současně řešilo i standardní provozně-
ekonomické záležitosti, např. nastavení interních před-
pisů a procesů a jejich aktualizace.

4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
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ZPRÁVA
o podnikate l ské  č innos t i
představenstva

Společnost Technologie hlavního města Prahy zajišťuje na 
základě Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě 
veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení  
hl. m. Prahy č. INO/35/04/001928/2017 uzavřené dne  
31. 08. 2017 správu, provoz a údržbu a s tím související  
činnosti na spravovaných zařízeních, tj. zařízeních veřejného 
osvětlení a souvisejících zařízení včetně jejich příslušenství, kte-
rá se nacházejí na území a ve vlastnictví hlavního města Prahy.

PŘEHLED SPRAVOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Níže je uvedený stav spravovaných zařízení k 31. 12. 2021:

TYP ZAŘÍZENÍ POČET

Elektrické osvětlení 136 553

Slavnostní osvětlení 3 262

Zapínací bod 1 564

Přisvětlení přechodu pro chodce 1 274

Mobiliář 897

Architektonický světelný prvek 550

Veřejné hodiny 457

Plynové osvětlení 417

Speciální architektonické osvětlení 192

Věžní hodiny 57

Celkem 145 223

Předmětem výkonu správy je soustava veřejného osvětlení 
(dále také „VO“), která se skládá z osvětlovacích těles, nos-
ných konstrukcí, kabelových rozvodů, plynových rozvodů, 
napájecích a rozvodných skříní a zapínacích míst. 

Pracovníci THMP fyzicky spravovali ke dni 31. 12. 2021 
celkově 1 564 zapínacích míst v terénu. Při převzetí zaříze-
ní v průběhu roku 2018 provedli zaměstnanci THMP foto-
dokumentaci, popis stavu a ověření souladu pasportu se 
skutečností, přičemž tato data jsou průběžně aktualizována 
a spravována. Společnost od roku 2019 realizuje program 
ověření pasportizace všech prvků systému veřejného osvět-
lení v rámci programu skupinové výměny světelných zdrojů. 

Plošné ověření pasportu VO bude probíhat až do roku 
2023. Po dokončení plošného ověřování pasportizace 
bude další údržba databáze a mapových podkladů pro-
váděna na základě změn v rámci stavební činnosti, podně-
tů servisních posádek a namátkových kontrol.

Do spravovaného souboru technické infrastruktury patří veřej- 
né osvětlení, přisvětlení přechodů, plynové osvětlení, věžní 
a veřejné hodiny, přípojky městského mobiliáře a osvětlení 
budov, soch a architektonických prvků (slavnostní osvětlení).  

K 31. 12. 2021 činil celkový počet spravovaných zařízení 
145 223 ks, přičemž z hlediska počtů zařízení jsou nejví-
ce zastoupena světelná místa veřejného osvětlení v poč-
tu 136 553 ks, u nichž také došlo k  nejvýznamnějšímu 
nárůstu spravovaných zařízení oproti roku 2020, přičemž 
se jednalo o navýšení počtu spravovaných světelných 
míst VO o 517 ks.

11

SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
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PŘEHLED EVIDOVANÝCH PORUCH – ZALOŽENÉ TIKETY

V rámci daného období bylo zaevidováno 20 547 tiketů nahlášených poruch na veřejném osvětlení, přičemž nejvíce 
jich bylo v prvním a čtvrtém kvartále roku 2021. Nejvíce založených tiketů bylo zadáváno v měsících září až prosinec, 
kdy měsíční počty přesahovaly hodnotu 1 900 ks. Tento stav je zcela obvyklý vzhledem k prodloužení doby svícení  
a chladnému a vlhkému počasí. V daném období bylo uzavřeno 20 461 tiketů, část otevřených tiketů byla převedena 
k realizaci z roku 2020 a současně část se promítla i do roku 2022, v souladu se smlouvou.

Níže uvedené schéma zobrazuje přírůstky spravovaných zařízení od 1/2021 do konce 12/2021: 

517

20 20 16 7 1

Zapínací
bod

Elektrické 
osvětlení

Přisvětlení 
přechodu pro 

chodce

Slavnostní 
osvětlení

Architektonický 
světelný prvek

Zapínací 
bod

Veřejné 
hodiny

ZALOŽENÉ/UZAVŘENÉ POŽADAVKY

PŘÍRŮSTEK/ÚBYTEK

Celkem rok 2021

V  rámci zaevidovaných tiketů ve sledovaném období tvořily téměř 75,61 % z  celkového počtu „Poruchy na 
světelných místech (SM)“ v celkovém počtu 15 536 tiketů. Níže uvedené schéma poskytuje informaci o jednotlivých 
podkategoriích „Poruch VO“, z  nichž jsou nejvýznamněji zastoupeny závady na VO, které se týkaly zejména 
nefunkčních výbojek.  

POČET PORUCH PODLE TYPU ZAŘÍZENÍ

Dispečink THMP pro hlášení poruch na VO je provozován v režimu 24/7, k hlášení poruch dochází prostřednictvím 
telefonických hlášení na bezplatné lince 800 40 40 60, prostřednictvím mobilní aplikace THMP „Praha svítí“, 
emailovou komunikací nebo prostřednictvím hlášení z  řad interních zaměstnanců společnosti během výkonu 
kontrolních a preventivních činností. 

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

15 536
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Celkem 2021:        Založené poruchy 20 547        %
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Níže uvedené schéma poskytuje informaci o dílčích subjektech, které iniciovaly založení tiketů nahlášením podnětů 
na dispečink THMP. Nejvýznamněji je zastoupeno hlášení poruch ze strany občanů, které představuje asi třetinu 
všech nahlášených poruch. Více jak polovina všech hlášení plyne z interní kontroly zaměstnanců a z hlášení přes 
aplikaci Praha svítí.

Graf níže zobrazuje míru rozvrstvení hlášených a zpracovaných tiketů (poruch) podle priorit v jednotlivých měsících. 
Zde je patrná vyrovnaná bilance u priorit vysoká a normální. U priority nízká dochází k přirozenému přelivu mezi 
jednotlivými měsíci, který je ovlivněn časovou náročností jednotlivých poruch.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

POČET TIKETŮ PODLE PRIORIT ZALOŽENÝCH/ UZAVŘENÝCH

POHLED NA % PODÍL ZDROJE HLÁŠENÍ

31,42

27,86 27,3

4,29 3,8
2,63

1 0,46 0,26 0,26 0,2 0,15 0,13 0,1 0,07 0,06 0,01

Chytré

 

ZMLinka
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ROK 2021 OBLAST POČET SM POČET NESVÍTÍCÍCH NESVÍTIVOST %

LEDEN 23BS 832 12 1,44%

ÚNOR 31BJ 924 4 0,43%

BŘEZEN 82AS 902 13 1,44%

DUBEN 65BJ 917 5 0,55%

KVĚTEN 13BJ 813 2 0,25%

ČERVEN 74BJ 844 8 0,95%

ČERVENEC 22BS 904 10 1,11%

SRPEN 63BS 853 6 0,70%

ZÁŘÍ 55AJ 826 10 1,21%

ŘÍ JEN 45BS 822 3 0,36%

LISTOPAD 35AS 851 2 0,24%

PROSINEC 41AS 831 3 0,36%

V souladu s Rámcovou smlouvou byly prováděny kontroly svítivosti. Níže jsou uvedeny dosažené parametry nesvítivosti, 
která je stanovena do max. úrovně 2 % nesvítících/špatně svítících světelných míst. 

V roce 2021 byla průměrná hodnota nesvítivosti na hodnotě 0,75 % a nepřekročila v žádném období hodnotu 2,00 %
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SERVISNÍ ČINNOSTI

S  ohledem na efektivnější servisní činnosti a vyšší dostupnost 
bylo středisko Servisu v  březnu roku 2020 rozděleno do 
dvou oblastí. Na oblast SEVER, které je na původní adrese 
Sokolovská 264/121, a na oblast JIH na adrese Ohradní 12.

V rámci servisních činností THMP v  roce 2021 vykonávala 
operativní servisní zásahy, které jsou prováděny na základě 
založených tiketů z podnětů třetích stran (občanů, Policie ČR, 
městské policie apod.), a dále pak byly servisní kapacity 
směřovány na výkon preventivní údržby pro dosažení vyšší 
spolehlivosti zařízení.

V rámci preventivní péče je nastaven plán skupinové výměny světelných zdrojů (SVSZ), který představoval vysokou 
prioritu zejména s ohledem na skutečnost, že skupinové výměny nebyly v předcházejících letech prováděny a vysoké 
procento zdrojů bylo za hranicí výrobcem garantované životnosti, což mělo významný dopad do nárůstu četnosti 
výskytu poruch spravovaného zařízení VO. V  plánu preventivní údržby je četnost provádění skupinové výměny 
světelných zdrojů stanovena v periodě jednou za 5 let, díky čemuž lze zajistit optimální stav stáří zdrojů VO, a dodržet 
tak požadovanou míru svítivosti. V rámci roku 2021 bylo realizováno celkem 30 455 výměn světelných zdrojů v níže 
uvedených měsících, přičemž na další roky již jsou plánovány výměny zdrojů v rozsahu cca 28–29 tis. ks ročně. 

1 661

4 748

8 086

11 742

15 371

19 020

21 742

25 054

28 640
29 593 29 593 30 455

 prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

SVSZ MĚSÍČNĚ KUMULATIVNĚ

Z hlediska jednotlivých zdrojů došlo k výměně zejména 50W výbojek, které tvořily z celkového počtu 
cca 60 %, a 70W výbojek s poměrem 24 %.

61,4

24,1

10,5

2,8 0,8 0,2 0,2

Ostatní15 W35 W150 W100 W70 W50 W

PROCENTUÁLNÍ PODÍL SVĚTELNÝCH ZDROJŮ - VÝDEJE
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PLÁNOVANÁ NOČNÍ ÚDRŽBA (PNÚ)

Dalším pilířem v kvalitě osvětlení je plánovaná noční údržba (PNÚ). V rámci cyklů plánované noční údržby bylo za 
rok 2021 provedeno v součtu 695 335 kontrol světelných míst, z toho v oblasti JIH proběhlo 346 525 a v oblasti 
SEVER 348 810 kontrol. V průměru je tedy během roku každé světelné místo v  rámci plánované noční údržby 
zkontrolováno pětkrát.

Skupinová výměna probíhala v  největším rozsahu v  lokalitě Modřany, Břevnov, Nové Město, kde došlo 
k nejvýraznějším výměnám z celkového objemu provedených skupinových výměn.

STŘEDISKO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ POČET VO STŘEDISKO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ POČET VO

JIH

Hlubočepy 1 882

SEVER

Břevnov 2 474
Hodkovičky 809 Dejvice 1 687
Cholupice 143 Horní Počernice 10
Kamýk 1 051 Hrdlořezy 234
Komořany 294 Josefov 105
Lahovice 327 Karlín 654
Lhotka 14 Liboc 326
Lipence 608 Lysolaje 19
Lochkov 183 Nebušice 21
Malá Chuchle 236 Nové Město 2 786
Modřany 3 418 Přední Kopanina 132
Radlice 206 Ruzyně 328
Radotín 1 310 Staré Město 952
Slivenec 761 Střešovice 1 248
Stodulky 1 622 Velestavín 112
Točná 170 Vinohrady 307
Třebonice 227 Vokovice 1 221
Velká Chuchle 589 Vršovice 1 476
Zadní Kopanina 26 Žižkov 859
Zbraslav 1 428
Zličín 200

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

POČET PNÚ PO MĚSÍCI A STŘEDISKU (PNÚ)

34 732 35 030

43 571

30 420

21 707

13 075 13 382

25 820

35 120 34 642

43 942

17 369
34 524 34 781

42 737

30 736

22 034

12 432 13 013

26 102

34 293 35 012

43 203

17 658

prosineclistopadsrpendubenúnorleden

PRAVIDELNÁ KONTROLA (PK)

Pravidelné kontroly jsou prováděny v  rámci výkonu 
preventivní údržby, kdy je na jednotlivých SM 
spravovaného zařízení prováděn souhrn servisních 
a údržbových úkonů (mimo jiné souhrnná kontrola 
elektrické instalace, dotažení svorek připojení 
kabelového vedení, kontrola připojení kabelového 
vedení, měření elektrických parametrů vedení atd.), 
které zajišťují udržování spravovaného zařízení 

v  provozuschopném a především bezpečném stavu. 
Kontroly probíhaly dle nastaveného plánu, ve kterém je 
zahrnut útlum v měsíci listopadu pro alokování kapacit 
sezónních činností, jako jsou instalace vánočních 
dekorů.  Z  celkového plánovaného objemu 35 765 
bylo provedeno 33 270 preventivních kontrol, což činí 
cca 93% naplnění plánu v rozsahu 17 952 v oblasti JIH 
a 15 318 v oblasti SEVER.

POČET PK PO MĚSÍCI
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REVIZE

V průběhu roku 2021 byly vykonány veškeré revize dle 
plánu preventivní údržby spravovaného zařízení.  

V roce 2021 bylo provedeno 36 194 revizí světelných 
míst (SM), 366 revizí zapínacích míst (ZM) a 262 revizí 
na přechodech. 

K  31. 12. 2022 bude dokončen 4letý cyklus revizí 
ZM, SM a přechodů (2019–2022) prováděný THMP 
v rámci plánu preventivní údržby.

KABELOVÉ PORUCHY

V roce 2021 bylo vyřešeno 930 kabelových poruch 
v celkovém finančním objemu 8 488 tis. Kč bez DPH, 
kde významná část poškození vedení byla způsobena 
třetí osobou.

KABELOVÉ POLE

V uplynulém roce bylo detekováno a vyměněno 273 
nejkritičtějších polí vedení v objemu 29 286 tis. Kč bez 
DPH, kde THMP dodalo k realizaci výměn a oprav 
kabelových polí materiál v objemu 4 745 tis. Kč bez DPH.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

  KABELOVÉ POLE POČET/CENA

POČET SVĚTELNÝCH ZDROJŮ – VÝDEJE

  KABELOVÁ PORUCHA 2021 POČET/CENA

2 551 000

3 855 000
4 840 000

1 369 000

3 843 000

2 490 000

1 453 000

2 467 000

927 000 952 000

4 000 000

539 000

27
32

38

17

31
25 24 26

8 11

20
14
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477 000

754 000

638 000

645 000
766 000

578 000

776 000 722 000
850 000

735 000

679 000

869 000

64

102

79

66

92

70

85 82 80

63
70

77
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0 0 0 0 0 0 11 0 25133 24 8
794 1 117

10 086

2 009

7 106

15 017

1 2 1 7 18 88 25 74 150

prosineclistopadsrpenduben
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VYJADŘOVÁNÍ V RÁMCI 
STAVEBNÍCH ŘÍZENÍ

Společnost THMP zastupuje jako správce hlavní město 
Prahu ve vztahu k třetím osobám při přípravě a realizaci 
staveb jakožto dotčený orgán ve stavebním řízení. 

Projektantům jsou vydávány digitální mapové podklady 
elektronicky včetně informace o zařízení veřejného osvět-
lení prostřednictvím portálu: 

https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/digitalni-podklady.

Zpracované projektové dokumentace (PD) zasílají  
žadatelé k vyjádření elektronicky na adresu: 

https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/projektova-dokumentace.

Po zadání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci 
na stránkách www.thmp.cz jsou všechna vyjádření zpra-
cována elektronicky a zaslána žadateli přímo z portálu. 

THMP v roce 2021 posuzovala 3 988 projektových 
dokumentací a vydala k nim stanoviska, jež ochraňují  
zájmy vlastníka infrastruktury VO.

Současně společnost na vyžádání uzavřela v rámci staveb-
ního řízení dle stavebního zákona v souladu s § 86, odst.  
2 písmeno d), s žadateli 44 smluv o přeložkách stožárů 
veřejného osvětlení nebo v případě výstavby nového  
veřejného osvětlení 14 smluv o zásahu do dopravní  
a technické  infrastruktury. 

359
385

443

364

313

349

256
284

327
310 318

235

372
397

425

361

314

349

247

354

268

311 302
288

prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden
Celkem: Podáno 3 988        Vyřízeno 3 943

   POČET VYJÁDŘENÍ K PD 2021
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Společnost THMP v případech vzniku škod na infrastruktuře 
veřejného osvětlení při výkonu správy ochraňuje zájmy 
vlastníka HMP. Pokud je viník škody znám, vymáhá THMP 
škodu způsobenou na zařízení na pojišťovně, u které 
je motorové vozidlo pachatele pojištěno. V některých 
případech uhradí viník škodu přímo, v případě vyšší částky 
na základě uzavřené smlouvy o uznání dluhu ve splátkách 
podle splátkového kalendáře. 

Na zařízeních veřejného osvětlení byly za rok 2021 
evidovány škody způsobené třetí osobou ve výši  
6 713 tis. Kč bez DPH.

Na základě dostupných informací – vlastním šetřením 
nebo podle vydaného policejního protokolu – byl zjištěn 
pachatel u škod ve výši 1 860 tis. Kč bez DPH. Celkem 
se podařilo z této částky vymoci 1 581 tis. Kč bez DPH.  
Zbývající částku škod způsobených třetí osobou, kde je 
pachatel znám, ve výši 278 tis. Kč se nepodařilo vymoci  
a její vymáhání bude pokračovat v roce 2022.

Nevymožená suma za rok 2021 vzhledem k neznámé 
totožnosti pachatele, který škodu zavinil, činila 4 853 tis. Kč 
bez DPH. Celkem tak v  roce 2021 zůstalo nevymoženo 
5 131 tis. Kč bez DPH.

RUŠIVÉ OSVĚTLENÍ

V roce 2021 bylo na dispečinku zaevidováno 42 podnětů týkajících se rušivého světla z osvětlovacích soustav ve 
správě THMP. Podněty se vztahovaly k pěti typům soustav, které uvádí i s konkrétními počty případů následující graf.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

ŘEŠENÍ ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ NA VO

4 853 tis. Kč

4 853 tis. Kč

1 860 tis. Kč
1 581 tis. Kč

278 tis. Kč

Nevymožená částVymožená částVzniklá škoda

Škoda    Vzniklá Vymožená Nevymožená
Celkem rok 2021    6 713 tis. Kč 1 581 tis. Kč 5 131 tis. Kč

Pachatel neznámý
Pachatel zjištěn

ŘEŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

Z výše uvedené skutečnosti plyne přístup k posuzování 
stížností občanů.

1. Stížnosti na osvětlovací soustavy s dobou vzniku 
 do roku 2014

Osvětlovací soustavy s výbojovými zdroji, které z principu 
nelze ve stávajících soustavách individuálně regulovat, 
jsou posuzovány dle metodiky ČSN EN 12464-2 odsta-
vec 4.5 pouze informativně. V případě zjištění extrémních 
hodnot je doporučováno urychlené řešení.

THMP řeší závady, navrhuje úpravy svítidla či světelného 
místa, pokud existuje účinné, proveditelné a bezpečné 
řešení. Dále doporučuje obtěžující soustavy k přednostní 
obnově.

Některé ze soustav již v připravované obnově zahrnuty 
jsou (MARS).

2. Stížnosti na osvětlovací soustavy 
s dobou vzniku od roku 2015

Osvětlovací soustavy novější s výbojovými zdroji (často 
již s plochým sklem) jsou posuzovány dle metodiky ČSN 
EN 12464-2 odstavec 4.5. Přitom jako závazné jsou 
brány hodnoty limitní pro dobu mimo noční klid. Hodnoty 
nižší, pro dobu nočního klidu, které „mají“ být zohledněny, 

THMP bere jako limity doporučené, protože výbojkové 
svítidlo ze svého fyzikálního principu neumožňuje noční 
regulaci.

Analogicky by se postupovalo i v případě starších LED 
svítidel, která nemají nastavený provozní režim a s ohle-
dem na vestavěný typ předřadníku regulaci neumožňují.

3. Stížnosti na nové osvětlovací soustavy 
s LED technologií

Osvětlovací soustavy s LED svítidly v souladu se „Stan-
dardem“ jsou posuzovány dle metodiky ČSN EN 12464 
2 odstavec 4.5. Tato svítidla mají programovatelný před- 
řadník a umožňují nastavení autonomního provozního 
režimu nebo i centrální řízení. V tom případě se při po-
suzování rušivého světla s limitem pro dobu mimo noční 
klid porovnává hodnota při maximálním výkonu svítidla  
a s limitem pro dobu nočního klidu hodnota v adaptivním 
(sníženém) stavu.

U těchto osvětlovacích soustav k možnostem řešení 
oprávněných stížností přibývá možnost snížení maximál- 
ního světelného toku při zjištěném předimenzování, 
ale i úprava provozního režimu přeprogramováním na  
předřadníku, v některých případech lze doplnit systémo-
vou vnitřní clonu omezující světelný tok směrem za stožár.

Všechny došlé podněty se primárně prověřují z hlediska předpokládané oprávněnosti. V souvislosti s epidemií  
Covid-19 byla patrná menší ochota pouštět pracovníky do bytu pro změření objektivních hodnot. V odůvodněných 
případech tak bylo přistoupeno k opatřením i bez měření rušivého světla v bytě.

Rušivé světlo aktuálně upravuje ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5. Tato norma je platná od r. 2014, s účinností od 1. 1. 2015. 
V normě není uvedeno, že by platila retrospektivně. Platí tedy pouze pro osvětlovací soustavy realizované po 1. 1. 2015.  
/Pozn. Specializovaná ČSN Rušivé světlo, která má upravovat problematiku v celé šíři, má být vydána v nejbližší době./

32

3
1 1

5

Soustavy
s LED svítidly

Slavnostní
osvětlení

Přisvětlení přechodu
pro chodce

Výbojkové soustavy
od roku 2015

Výbojkové soustavy
do roku 2014

POČTY PODNĚTŮ DLE TYPU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
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V průběhu roku 2021 byla evidována v tiketovacím systému nepovolená reklama na stožárech VO v součtu 
477 zaevidovaných tiketů. 

NEPOVOLENÁ REKLAMA

2

9

1

4

12

2

POČTY MĚŘENÍ OPRÁVNĚNOST STÍŽNOSTÍ

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ

NEPOVOLENÁ REKLAMA - POČET ZALOŽENÝCH A DOKONČENÝCH TIKETŮ

21

9

12

6

18

6

černá reklama

plakáty

nereklamní doplňky

graffiti

stará inzerce

polepené SM

obnova nátěru

 11 3 8 3 12 12 5 2 9 16 13 2
 9 5 2 5 3 2 1 1 6 5 6 4
 5 1 2 5 2 2 – 2 – 1 – –
 6 3 25 19 13 24 27 12 34 45 1 9
 3 1 7 11 3 5 4 7 1 2 3 –
 1 8 1 4 3 1 1 2 4  1 13
 – 1 – 1 – 1 – – – 2 – –

V  tiketovacím systému THMP rozlišuje několik typů incidentů spadajících pod nepovolenou reklamu: obnova 
nátěrů, polepené SM, stará inzerce, graffiti, nereklamní doplňky, plakáty a černá reklama. Četnost jejich výskytu 
dle jednotlivých měsíců lze vyčíst z následujícího grafu.

Nejčastější incident v roce 2021 tvořilo graffiti, a to v necelé polovině všech případů. Množství zbývajících typů 
incidentů uvádí graf níže.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

218

96

49 47 39
20

5

obnova 
nátěru

nereklamní 
doplňkypolepené SMstará inzerceplakátyčerná reklamagraffiti

45,99 % 20,25 % 10,34 % 9,92 % 8,23 % 4,22 % 1,05 %

POČET ZALOŽENÝCH INCIDENTŮ DLE TYPU A MĚSÍCE

PODÍL A POČET INCIDENTŮ DLE TYPU
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OBNOVA A MODERNIZACE 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OBNOVA

Obnova a modernizace veřejného osvětlení v Praze probíhala v roce 2021 na základě Rámcové smlouvy o dílo uzavřené 
dne 24. 5. 2021 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 12. 2021 mezi THMP a HMP na období do 31. 12. 2021. Původní 
finanční rámec obnovy a modernizace pro rok 2021 činil 100 mil. Kč. Na základě požadavku THMP byl v průběhu 
3. kvartálu 2021 navýšen na částku 130 mil. Kč, přičemž do konce roku 2021 byl tento navýšený finanční rámec plně 
vyčerpán. Graf níže ukazuje rozvržení finančních prostředků do jednotlivých oblastí obnovy a modernizace. V prvním 
sloupci je vždy uveden finanční plán, ve druhém pak skutečný stav plnění.

OBNOVA DOKONČENÉ PROJEKTY ZAPOČATÉ PROJEKTY

Svítidla 792 4056

Stožáry 725

Kabelové pole 778

Zapínací místo 1  

Modernizace 1424 475

Ostatní 208  

PD a inženýring 12  

V rámci obnovy a modernizace VO v roce 2021 byly realizovány desítky dílčích projektů napříč celou metropolí. 
Níže uvedená tabulka poskytuje souhrnné informace ohledně počtu realizované obnovy a modernizace v oblasti 
čtyř základních činností obnovy VO. THMP vlastními projektanty zajistilo projektové dokumentace k 13 akcím.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Následující tabulka obsahuje souhrnné počty u dokončených a započatých projektů Obnovy a modernizace  
veřejného osvětlení v roce 2021.

Celkem:

27 548

21 505

35 828

40

35 226

6 041
3 802

27 500 27 500

31 000

14 000 14 000

11 000

5 000

OstatníModernizaceZapínací
místa

Kabelová
pole

PLNĚNÍ ROČNÍHO PLÁNU DLE DÍLČÍCH OBLASTÍ (v tis. Kč)
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DOKONČENÉ PROJEKTY OBNOVA A INVESTICE

ZAKÁZKA – AKCE SVÍTIDLA STOŽÁRY KAB. POLE MODERNIZACE

P1 – Wilsonova – most X540 – Bulhar 32 20

P1 – Wilsonova – Státní opera, YOA 10

P2 – Oldřichova (etapa 2) 8 8

P2 – Mánesova (etapa 1) 2 2

P2, P5 – Výtoň – železniční most 18 18

P2 – Riegrovy sady 1

P2 – Karlovo náměstí 18

P4 – Kunratice 17 17

P4 – Kunratice, ul. Kudeříkové 44

P4 – Kunratice 109

P4 – Kunratice, ul. Za Bažantnicí 12 12

P4 – Ohradní a okolí 45 45

P4 – Krč, ul. V Štíhlách 22

P5 – Slivenec, U Vápenice 16

P6 – Libocká (etapa 1, 2) 21 21

P6 – Libocká (etapa 3) 3 3

P6 – TV Suchdol, U Roztockého háje 48

P6 – park Puškinova 13 9 9

P6 – Dlabačov (smyčka tramvaje) 3 3

P6 – park Anastázova a ul. Hradešínská 26

P6 – Badenniho 8

P7 – Libeňský most 17 37

P7 – Stromovka 17 17 17

P7 – Vltavská 38 38

P8 – Šimůnkova a okolí 121 121 121

P10 – Hradešínská 11 11

P10, P14 – Průmyslová – sever 53 53

P10, P14 – Průmyslová – jih 54 54

P11 – Háje, ul. Bohúňova 3 3 3

P11 – Háje 18 18

P11 – Háje, podchod Ryšavého 9 9

P12 – Komořany 52 55

P12 – Pod Vinicí 12 12

P12 – Libuš – Obratanská 5 5

P12 – Modřany, ul. Ke Zvonici 11 11

P12 – Komořany 267

ZAKÁZKA – AKCE SVÍTIDLA STOŽÁRY KAB. POLE MODERNIZACE

P14 27

P15 – Hostivař v ul. Dolnoměcholupská – P+R 9 9 9

P15 – Řepčická 9 9

P16 – Velká Chuchle, V Lázních 9

P21 – Klánovice 114

P21 – Klánovice 18 18

Kabelové poruchy 6

Kabelové pole etapa 1 41

Výměna stožárů PVK, PP 13

Nové stožáry 38

Zapínací místo rollout 2 (servis) etapa 1 541

Zapínací místo rollout 2 (servis) etapa 2 846

Kabelové pole etapa 2 63

Výměna stožárů – kolize s inženýrskými sítěmi 3

Obnova stožárů – Opatovská, Revoluce, 
Toužimská, Nové stožáry po DN 21

* Věžní hodiny – rekonstrukce (plán 2021 etapa 1)

* Slavnostní osvětlení – rekonstrukce, kostel sv. Petra v Dubečku

* Věžní hodiny – rekonstrukce – plán 2021 etapa 2

* Věžní hodiny v počtu 134 ks, Komunikace

* Obnova hořáků historických plynových luceren 60 ks

* Akce obnovy, které se netýkaly svítidel, stožárů, kabelových polí ani modernizace.
Následující graf znázorňuje projekty v rámci obnovy a investice dle jednotlivých městských částí.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 
OBNOVA A INVESTICE V ROCE 2021
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Níže je uveden stručný popis realizované obnovy  
a modernizace v roce 2021.

THMP na začátku července 2021 na Libeňském 
mostě instalovala detektor průjezdu vozidel, který umí 
na základě hustoty dopravy automaticky regulovat 
úroveň osvětlení. V době, kdy přes most žádné tramvaje  
a automobily nejezdí, intenzita svítidel postupně klesá. 
To umožňuje snížit náklady na osvětlení mostu i zátěž 
pro životní prostředí. THMP v  roce 2021 projekt pilotně 
testovala a zkoušela různé modely svícení, ať už co do 
délky intervalu načítání dopravy nebo úrovně svícení 
v  době, kdy na mostě žádná vozidla nejezdí. Projekt 
navazuje na modernizaci veřejného osvětlení mostu 
realizovanou v  roce 2020, kdy most dostal moderní 
LED svítidla, chytré zapínací místo, kompletně novou 
elektroinstalaci, kabely i svorkovnice.

Ve zmíněném roce dále proběhla v podchodu  
u metra Háje výměna starého osvětlení za nová LED 
svítidla s  komunikací. Ta mají přípravu na napojení do 
centrálního řídícího systému THMP, každé svítidlo tak 
bude možné ovládat samostatně a na základě vzdálené 
komunikace u nich bude možné zjistit poruchu. Celkem 
bylo instalováno 183 svítidel PERON, všechna jsou v tzv. 
antivandal provedení.

Z podnětu městské části Praha 7 zajistila THMP zvýšení 
intenzity veřejného osvětlení v okolí stanice metra Vltavská. 
Celkem tam instalovala 38 svítidel LED PERON v  tzv. 
antivandal provedení, a přispěla tím k zatraktivnění těchto 
veřejných prostor, které budou v návaznosti na revitalizaci 
oblasti využívány pro volnočasové aktivity Pražanů.  

Ke zvýšení intenzity osvětlení došlo i v podchodu Ryšavého  
a na tramvajové smyčce Dlabačov.

Ve vybraných městských částech a parcích THMP 
provedla výměnu svítidel. Konkrétně se jednalo  
o Klánovice, Kunratice, Komořany, park Puškinovo  
náměstí a Anastázova.

THMP osadila železniční most přes Vltavu po celé 
jeho délce novými LED svítidly. Ta tak nově svítí cíleně 
pouze na lávku pro chodce po obou stranách mostu, 
tím mimo jiné došlo i ke snížení světelného znečištění  
a zvolená technologie přináší úsporu elektrické energie. 
K  rekonstrukci THMP přistoupila především z  důvodu 
zastaralého systému osvětlení. Elektrické kabely, které 
jednotlivá svítidla na železničním mostě propojovaly, 
byly prověšené a jevily známky degradace. Kabely 
byly vyvedeny po nové trase v  chránících nerezových 
trubkách. Oddělení od konstrukce trakčního mostu,  
a tedy splnění norem, zabezpečil nově vytvořený systém 
oddělovacího transformátoru s připojovacím místem.

Při obnově stožárů a kabelů ve vybraných oblastech 
provedla THMP i výměny svítidel, čímž zajistila kompletní 
obnovu veřejného osvětlení v lokalitách: park Stromovka, 
Hostivař v ulici Dolnoměcholupská, Háje v ulici Bohúňova, 
v Praze 8 v ulici Šimůnkova a okolí a v Praze 10 v ulici 
Hradešínská.

Pro obnovu veřejného osvětlení v  roce 2022 se THMP 
zásobila svítidly, která plánuje využít při výměně veřejného 
osvětlení na rychlostních komunikacích 5. května  
a Strakonická.

OBNOVA STOŽÁRŮ A KABELOVÉHO VEDENÍ

LOKALITA

P1 – Wilsonova (most X540 – Bulhar)

P2 – Oldřichova (etapa 2)

P2 – Mánesova (etapa 1)

P4 – Kunratice

P4 – Kunratice (ul. Kudeříkové)

P4 – Kunratice (ul. Za Bažantnicí),

P4 – Krč (ul. V Štíhlách)

P4 – Ohradní a okolí

P6 – Libocká (etapa 1,2,3)

P6 – Suchdol (U Roztockého háje)

P6 – park Puškinova

P7 – Stromovka (promenáda)

ZAKÁZKA – AKCE Svítidla

P4 – 5.května (svítidla na sklad) 493 

P5 – Strakonická (svítidla na sklad) 452 

P4 – Nusle (svítidla na sklad) 111

Dodávka svítidel 3000 ks na sklad 3000

ZAPOČATÉ PROJEKTY OBNOVA A INVESTICE

V roce 2021 proběhla v rámci koordinačních činností obnova stožárů a  kabelového vedení, zejména se jednalo 
o koordinaci s městskými částmi a TSK. V lokalitách uvedených v následující tabulce došlo k plánované výměně 
stožárů z důvodu jejich stáří a špatného stavu. 

LOKALITA

P8 – Šimůnkova a okolí

P10 – Hradešínská

P11 – Háje (ul. Bohúňova)

P12 – Komořany

P12 – Pod Vinicí

P12 – Libuš (ul. Obratanská)

P12 – Modřany (ul. Ke Zvonici)

P14 – Průmyslová (sever, jih)

P15 – Hostivař (ul. Dolnoměcholupská P+R)

P15 – ul. Řepčická

P21 – Klánovice

Dále byly provedeny výměny stožárů veřejného osvětlení z důvodu zvýšení jejich statické nosnosti pro jiné využití, 
např. z důvodu umístění nereklamních zařízení nebo reklamních nosičů (27 stožárů v Praze 14).

V tabulce níže jsou uvedeny projekty Obnova a investice započaté v roce 2021 s plánem dokončení v roce 2022.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
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Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 1460 ze dne 13. 7. 2020 a násled-
ných podpisů smluv a plné moci v srpnu 2020 společnost THMP zahájila kroky 
k přípravě a realizaci rámcového projektu „Upgrade sítě VO pro účely dobí-
jení e-mobility a dalších synergií“ a jeho jednotlivých dílčích projektů. Projekt 
počítá se společnou obnovou kabelových tras veřejného osvětlení a distribuční 
soustavy v trase zhruba 300 km a s vybudováním až 3 000 EV-ready lamp. 
Trasy a konkrétní umístění EV-ready lamp jsou v každém dílčím projektu předem 
odsouhlaseny zástupci PREdistribuce, a.s., THMP, Operátora ICT, a.s., Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy a odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

Projekt by měl přinést úsporu investičních prostředků až ve výši 500 mil. Kč. 
Předpokládaná doba jeho trvání je šest let. 

V  souvislosti s projektem dochází také ke kompletní obnově dotčené části 
soustavy veřejného osvětlení, kde se kromě modernizace kabelového vedení 
a nových stožárů instalují i úspornější LED svítidla. 

V roce 2021 pokračovaly přípravné práce na jednotlivých lokalitách (schva-
lování rozsahu lamp EVR). Současně s tím došlo k podepsání dílčích smluv, 
které definují konkrétní rozsah daných lokalit. Na jejich základě se zahájily 
projekční práce v lokalitách uvedených v tabulce níže, přičemž realizace se 
předpokládá v roce 2022.

THMP vlastními projektanty zajistilo projektové dokumentace k 10 akcím.

Na konci roku 2021 THMP spolu s hlavním městem Prahou vypsaly dvě 
veřejné zakázky související s elektromobilitou. Jejich prostřednictvím dojde 
k zavedení dynamických nákupních systémů na realizaci dodávek a sta-
vebně-montážních prací pro potřeby projektu Modernizace sítě veřejného 
osvětlení na území hlavního města Prahy.

01/2020 – P12, Kamýk

02/2020 – P4+P11, Chodovec
03/2020 – P11, Háje
04/2020 – P14, Černý Most západ
05/2020 – P8, Kobylisy
06/2020 – P6, Veleslavín, Petřiny
07/2020 – P13, Velká Ohrada
09/2020 – P6, Vokovice
10/2020 – P9, Prosek
11/2020 – P4, Spořilov
12/2020 – P4, Dvorce
13/2020 – P8, Bohnice
14/2020 – P3, Vinohrady, Žižkov
15/2021 – P10, Vršovice – Ruská 

ELEKTROMOBILITA
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V  červnu 2019 vydala Rada HMP rozhodnutí o vzniku rozsáhlého dokumentu zaměřeného na pražské veřejné  
osvětlení s názvem Koncepce veřejného osvětlení (dále také „Koncepce“). THMP se následně začala podílet na jeho 
vypracování. Kromě pasportizace aktuálního stavu pražského veřejného osvětlení bude obsahovat přepracovaný 
plán osvětlení a závazné technické standardy budoucí obnovy a modernizace. 

Celá Koncepce se bude skládat z 9 částí:

1. Analýza současného stavu VO

2. Koncepce veřejného osvětlení – plán obnovy

3. Poskytnutí SW pro správu datových výstupů 
    a implementace do IS správce VO

4. Základní plán osvětlení – světelně-technická část

5. Standardy výrobků a činností pro VO

6. Základní plán osvětlení 
    – architektonicko-urbanistická část

7. Základní plán osvětlení 
   – Pražská památková rezervace

8. Technický stav a vývoj ve VO

9. Základní plán osvětlení – ekologie VO HMP

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

HMP uzavřelo s THMP smlouvy na vypracování prvních 
pěti částí Koncepce. Ty kromě analýzy současného 
stavu zahrnují i koncepci obnovy pražského VO, její 
ekonomické zhodnocení, světelně-technickou část, 
tedy kompletní zatřídění pražských komunikací, a to 
i s ohledem na možné snižování intenzity osvětlení v noci. 
THMP zajistí i finální elektronizaci systému, ve kterém 
bude celá koncepce integrována a udržována. Zbý-
vající části zpracovávají pro MHMP další externí firmy  
a zahrnují mimo jiné i architektonicko-urbanistickou část, 
část týkající se vlivů na životní prostředí nebo třeba 
průzkum trhu dostupných technických řešení a svítidel. 

V první etapě společnost THMP zanalyzovala informace 
o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy, ať už jde o je-
jich stáří, konstrukční materiály, umístění ve městě nebo tře-
ba technické provedení, tedy analýzu současného stavu.

V  roce 2021 společnost THMP dokončila 5. část 
Koncepce definující standardy výrobků a činností 
pro veřejné osvětlení a pokračovala ve zpracování  
2. etapy 4. části, která se zabývá zatříděním komunikací 

a provozními režimy. Konkrétní ukázku zatřídění 
pozemních komunikací do jednotlivých tříd osvětlení 
znázorňuje obrázek níže. 

 Současně s tím pracovala THMP na 2. části dokumentu 
týkající se plánu obnovy a modernizace veřejného 
osvětlení s  výhledem na 20 let včetně ekonomické 
rozvahy předpokládaných nákladů.

Součástí prací na Koncepci bylo také zajištění 
softwarové podpory pro její vedení ve webové aplikaci 
a pro ostatní dílčí externí zpracovatele. Ta bude 
přístupná široké veřejnosti.

Nad rámec smlouvy zajišťovala THMP ve spolupráci 
s architektem prof. Kouckým přípravy pro vznik knižního 
vydání chystaného dokumentu pro laickou i odbornou 
veřejnost.

Odevzdání celé Koncepce VO se předpokládá 
v prvním pololetí roku 2022 v návaznosti na postupné 
předávání výstupů jednotlivých zpracovatelů.
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MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, 
DOPRAVNÍ A TELEMETRICKÉ SYSTÉMY, 
SVĚTELNÁ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Společnost Technologie hlavního města Prahy od led-
na 2020 zajišťuje provozuschopnost městského ka-
merového systému HMP na úrovni servisu a prevence. 
V těchto činnostech pokračovala i v roce 2021. V tomto 
období společnost řešila problematiku GDPR a s  tím 
související smlouvu mezi HMP a THMP, která byla fi-
nalizována a podepsána. V listopadu 2021 se začala 
připravovat nová trojstranná smlouva na servis a údržbu 
městského kamerového systému hl. m. Prahy („MKS“), 

její návrh včetně rozdělení kompetencí zajistily městské 
společnosti THMP a Operátor ICT, a.s. („ICT“). 
Do systému MKS je integrováno kolem 4050 kamer 
více než 100 klientů. THMP řeší preventivní údržbu  
a servisní činnost na 830 kamerách HMP. Dále servisuje 
12 klimatizací na monitorovacích pracovištích a 14 UPS 
ve sdružovacích bodech. Součástí sítě je více než 600 
síťových prvků, přes 160 bezdrátových spojů a antén  
a více než 250 serverů.

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI 
MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Přehled MKS (počty lokalit) 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021

Preventivní činnost

Kamerové stanoviště / kamera 515 547 587 683

Sdružovací bod 632 632 632 632

Monitorovací pracoviště 74 77 77 77

Servisní činnost

Kamerové stanoviště / kamera 830 830 833 831

Sdružovací bod 632 632 632 632

Monitorovací pracoviště 74 77 77 77

Celkové výnosy za preventivní a servisní činnost MKS 
HMP v roce 2021 činily necelých 31 mil. Kč bez DPH. 

V průběhu roku 2021 THMP integrovala 41 kamer do 
městského kamerového systému hl. m. Prahy. V  rám-
ci přípravy exitové dokumentace byla ke konci roku 
2021 odevzdána pasportizace systému, která obsahuje 
informace o tom, co je na jednotlivých lokalitách pro-
vozováno. V rámci městského kamerového systému za-
jišťovala společnost THMP servisní činnost pro desítky 
monitorovacích pracovišť, stovky sdružovacích bodů, 
kamerových stanovišť a kamer. Byly zajištěny potřebné 
revize jednotlivých zařízení. V průběhu roku 2021 byly 

informace z exitové dokumentace porovnávány se sku-
tečností v terénu a po ověření ukládány do centralizo-
vané databáze, která je určena pro řízení toku informací 
městského kamerového systému.     

Na objednávkových službách integrací kamer, oprav  
a obnov bylo vyfakturováno necelých 1,2  mil.  Kč 
bez DPH.    

THMP uzavřela v  roce 2021 celkem 1074 tiketů na 
MKS HMP. Přehled uzavřených tiketů podle druhů uvá-
dí tabulka níže, jejich rozdělení podle jednotlivých roč-
ních kvartálů pak následující graf. 

Druh SLA Datové centrum Monitorovací pracoviště Kamerové stanoviště Sdružovací bod

SLA A 18 121 1 32

SLA B 1 33 1 15

SLA C 59 327 408 58

Druh SLA Datové centrum Monitorovací pracoviště Kamerové stanoviště Sdružovací bod

SLA A 3 30 7 7

SLA B 1 4 0 2

SLA C 3 22 228 3

Za období leden až prosinec 2021 celkový počet uzavřených tiketů na MKS mimo HMP činil 310. Opět následuje 
jejich rozdělení podle druhu a ročního období.
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Společnost THMP v rámci servisní činnosti pokračovala v zajištění servisu na jednotlivých dopravních ka-
merách. Projekty kamer Telematických dopravních systémů („TDS“) a Strategických dopravních detektorů 
řezových („SDDŘ“) byly z důvodu nedosažitelných softwarů a přístupů prozatím pozastaveny. 

U všech zmíněných projektů probíhala četná kontrola jednotlivých částí kamer, rozvodných skříní a jejich 
přenosových tras. U kamer se kontroluje čistota a její funkční části, dále pak kabelové propoje mezi skříní  
a kamerou. U kamerových skříní potom všechny instalované moduly a jejich připojení. Dále se kontroluje 
přenosová trasa (optika, metalická trasa, antény, rádia) mezi jednotlivými technickými body (kamerové 
skříně, sdružovací body) až po monitorovací pracoviště a serverovny. 

V projektech Televizní videodohled (TVD), Automobilový tunel Mrázovka (ATM), Zlíchovský automobilový 
tunel (ZAT) jsou stále použité analogové kamery, které jsou v dnešní době již zastaralé a poruchové. V ne-
poslední řadě se v těchto projektech stále využívají přenosové trasy po metalických spojích. THMP se snaží 
tyto nedostatky řešit využitím nových přenosových tras a digitalizací kamer. V tunelových komplexech je 
situace obdobná a navíc rozšířena o problémy s údržbou tunelu, kdy dochází k fyzickému kontaktu kamery 
s mycí soupravou. Kamery jsou tedy poškozené a zatéká do nich. Veškerá tato technologie je zastaralá  
a v dnešní době obtížně nahraditelná. 

THMP proto přistoupila k plánu kompletní obnovy kamer v tunelových komplexech ATM a ZAT. Z  toho 
důvodu pro Technickou správu komunikací, a.s. (dále také „TSK“), zajistila zpracování studie na obnovu 
analogových kamer a videodetekce v tunelech Zlíchov a Mrázovka. Současně s tím probíhá k projektům 
ATM, ZAT a TVD obnova dokumentace, jelikož je zastaralá nebo úplně chybí.

V rámci servisu TVD TSK bylo za rok 2021 vyměněno a digitalizováno 15 kamer.

ÚDRŽBA DOPRAVNÍCH 
A TELEMETRICKÝCH SYSTÉMŮ

POČET KAMER
FREKVENCE 

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
POČET 

ÚDRŽBY ROČNĚ

TVD 115 4x ročně 460

OPD 65 10x ročně 650

ATM 38 10x ročně 380

ZAT 16 4x ročně 460

/Pozn. Zkratka „OPD“ znamená Operativní program doprava/

Na těchto telemetrických projektech bylo v  roce 2021 fakturováno téměř 6,5  mil.  Kč  bez  DPH. 

V roce 2021 bylo na MKS mimo HMP uzavřeno celkem 310 tiketů. Následuje jejich rozdělení podle druhu  
a ročního období.

DRUH
SLA

DATOVÉ 
CENTRUM

MONITOROVACÍ 
PRACOVIŠTĚ

KAMEROVÉ 
STANOVIŠTĚ

SDRUŽOVACÍ BOD

SLA A 0 7 0 1

SLA B 0 0 0 1

SLA C 0 7 98 14

POČET TIKETŮ TSK

39

35

16

29

0 0 0 11 1
4

2

SLA A               SLA B               SLA C
Celkem: 8                    1                    119

4. Q
celkem: 32 

3. Q
celkem: 20

2. Q
celkem: 36

1. Q
celkem: 40 

POČET TIKETŮ MKS OSTATNÍ

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 



434242

V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny přípravy na převzetí systémů měření úsekové rychlosti (MUR)  
a měření okamžité rychlosti (MOR) do servisu a správy THMP. Zaměstnanci prošli školeními na servis v sou-
ladu se servisními úkony na SL0 a SL1 (viz níže). Souběžně se zpřesnila forma předání projektové dokumen-
tace lokalit a plán uzamčení vnitřních částí systému, které jsou pod rozsahem servisních činností SL2–SL3.

ÚROVEŇ SERVISNÍCH SLUŽEB – SERVIS LEVEL (SL) 

STUPEŇ POPIS ČINNOSTÍ

SLO
Běžná údržba, kontrola dle projektové dokumentace, optická kontrola montáže a stavu, čištění 
rozvaděčů, kamer a osvětlovacích jednotek, drobné výkopy, opravy indukčních smyček atd. 

SL1
Monitoring, kontrola funkce jednotlivých částí, identifikace závad a poruch v kooperaci s doda-
vatelem SL2, SL3, výměna venkovní výstroje a její zapojení, odstranění závad z pohledu napáje-
ní, kontrola HW, kabeláže a dokumentace, výměna a měření baterií, elektrorevize. 

SL2
Servisní činnost zajišťovaná autorizovanou společností dle vyhlášky MPO č. 262/200, zajištění 
funkčnosti výpočetních jednotek a záznamových zařízení, diagnostika, odstranění závad, update SW.

SL3
Servisní činnost zajišťovaná autorizovanou společností dle vyhlášky MPO č. 262/200, zajištění 
pokročilých změn v konfiguracích, instalace a konfigurace nových funkcí, generování licencí.

Pracovníci THMP postupně zdokumentovali stav jednotlivých lokalit a stanovili priority opatření pro započetí 
provádění servisních činností. Zároveň byl stanoven a schválen harmonogram předání lokalit.

Na sklonku roku bylo z  celkového počtu 51 lokalit MUR a MOR připraveno k  servisu celkem 28 z  nich.  
Ty budou postupně servisovány od 1. 1. 2022.

MUR 18 lokalit

MOR 3 lokality

MUR-MOR 7 lokalit

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
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Na základě dlouhodobého záměru prohloubit spolu-
práci mezi městskými společnostmi THMP a TSK se statu-
tární zástupci těchto společností na jaře roku 2021 shodli  
a prostřednictvím Memoranda o spolupráci na zajiš-
tění servisu a údržby technologií pro řízení dopravy 
ze dne 4. 5. 2021 deklarovali společný zájem převést 
správu, havarijní a preventivní servis včetně dalších čin-
ností na světelných signalizačních zařízeních v hlavním 
městě Praha do své (kombinované) odpovědnosti,  
a to od března 2022. THMP se následně připravova-
la na postupné převzetí správy, údržby a servisu SSZ,  
a to nákupem techniky, přijímáním nových zaměstnan-
ců a jejich proškolováním na jednotlivé technologie 
v  rámci servisu SSZ a rovněž přípravou příslušných 
veřejných zakázek. 

Společnost THMP v  roce 2021 předložila TSK kalku-
laci preventivní činnosti a návrh smlouvy, nicméně 
v  rámci nové specifikace požadavků, standardů  
a modelu fungování, které měla mít TSK definované až 
na přelomu roku 2021 a 2022, se finalizace smlouvy 
a stanovení cen přesunula na rok 2022. Předpoklad 
poskytování služeb ze strany THMP od března 2022 
se nezměnil. Bude se jednat o servis zhruba 600 SSZ, 
přes 250 km koordinačních a optických kabelů, dále 
pak 11 ústředen SSZ včetně zajištění správních činnos-
tí, pasportizace atd. Na základě rozhodnutí TSK bude 
THMP zajišťovat vlastními silami preventivní údržbu  
a servis v  rozsahu SL0‒SL1. SL2‒SL4 bude THMP 
pouze koordinovat a řídit s vybranými dodavateli, kteří 
jsou ve smluvním vztahu přímo s TSK.

SPRÁVA, ÚDRŽBA 
A SERVIS SVĚTELNÝCH 
SIGNALIZAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ(„SSZ“)

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

ÚROVEŇ SERVISNÍCH SLUŽEB – SERVIS LEVEL (SL) 

STUPEŇ POPIS ČINNOSTÍ

SLO

Běžná údržba, kontrola konfigurace SSZ dle projektové dokumentace, kontrola provozní 
dokumentace, optická kontrola montáže a stavu SSZ, čištění rozvaděčů, návěstidel a detektorů, 
drobné výkopy, opravy indukčních smyček, výměny stožárů, nátěry stožárů a rozvaděčů, 
kontrola svorkovnic, kontrola stavu zemnění, drobné provizorní úpravy (venkovní výstroje). 

SL1
Monitoring, kontrola funkce jednotlivých částí SSZ a ústředen, identifikace závad a poruch 
na SSZ a ústřednách, výměna venkovní výstroje a její zapojení, odstranění závad z pohledu 
napájení a koordinačních kabelů, kontrola HW, kabeláže a dokumentace ústředny, elektrorevize. 

SL2

Oživení venkovní technologie v řadiči, konfigurace videodetekce a smyček, výměna zdrojů desek 
a karet v řadiči (např.: spínacích desek, desek V/V, adresovací desky), upgrade firmwaru, oprava 
optických kabelů a síťových prvků na trase a IT (DŘÚ), kompletní kontrola vyhodnocení kolizních 
stavů, kompletní stažení dat z řadiče (provozní deníky, čítače detektorů). 

SL3
Programování SW, výměna hlavních komponent a konfigurace řadiče s ohledem 
na jeho bezpečnost (tabulky mezičasů atd.), oživení a konfigurace řadiče na ústřednu, 
opravy a konfigurace preference MHD atd. 

SL4 Servis a údržba HW a SW oblastních a hlavních dopravních ústředen.

Součástí dalších činností THMP v oblasti správy SSZ jsou zejména:

•koordinace třetích stran (pouze provozní řízení, obchodní vztah třetí strany s TSK),
•administrativní činnost,
•vedení dokumentace a pasportizace,
•energetické hospodářství,
•klíčové hospodářství,
•dále pak zajištění služeb dispečinku, provoz tiketovacího nástroje a reporting.

THMP zajišťuje i servis na ústřednách při výpadku napájení a zároveň koordinaci s dodavateli SL4. V tabulce 
níže následuje výčet ústředen SSZ.

SZ Dejvická Severozápad Praha 6, metro Dejvická

C2 Smíchov Centrum 2, levý břeh Praha 5, SAT, Kartouzská ul.

JZ Nové Butovice Jihozápad Praha 5, metro Nové Butovice

C1 – Těšnov Těšnov Centrum 1, pravý břeh Praha 8, Těšnovský tunel, TAT

J Pankrác Jih Praha 4, metro Pankrác

JV Skalka Jihovýchod Praha 10, metro Skalka

V Českomoravská Východ Praha 9, metro Českomoravská

S Ládví Sever Praha 8, metro Ládví, 

C1 – Centrum Na Bojišti Centrum 1, pravý břeh
Centrum-Praha 2, budova DP a.s., 
Na Bojišti, Praha 2

C3 Vltavská Centrum 3, Holešovice Praha 7, garáže Vltavská, vjezd z Bubenské ul.

HDŘÚ HDŘÚ Swarco  
Centrum-Praha 2, budova DP a.s., 
Na Bojišti, Praha 2
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V průběhu roku 2021 THMP implementovala reportovací systém MIS na platformě Microsoft Power BI, který 
umožnil analyzování vnitřních procesů společnosti pro každodenní nebo strategické rozhodování vedoucích 
pracovníků s cílem snížení rizika rozhodování pomocí znalostí hlubších souvislostí. 

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY THMP

MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)

Slavnostní osvětlení instalované na Petřínské rozhledně je využíváno pro nasvícení pražské dominanty při  
významných událostech nebo svátcích. Do nedávna byly všechny požadavky MHMP zadávány výhradně te-
lefonickou formou nebo emailem.  V roce 2021 byla pro zjednodušení zadávání těchto požadavků vytvořena 
aplikace, která slouží nejen k jednoduchému vytvoření nového požadavku, ale žadatel rovněž může nahlížet do 
přehledného kalendáře již naplánovaných událostí. O stavu vyřízení požadavku je kancelář MHMP informová-
na emailem se souhrnem plánovaných událostí. 

Pomocí aplikace se podařilo výrazně snížit administrativní zátěž žadatelů a celý proces se stal více transparentní, 
evidovatelný a zároveň aplikace zredukovala možnost chyb nebo nedorozumění. 

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ 
PRO SVÍCENÍ PETŘÍNSKÉ ROZHLEDNY
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V roce 2021 THMP doplnila své portfolio mo-
bilních aplikací o novou s  názvem Bez gra-
ffiti. Ta slouží k ohlašování nelegálních graffiti 
na nemovitostech v majetku HMP nebo jeho 
jednotlivých městských částí. THMP následně 
oznámení zpracuje a v  nejbližším možném 
termínu zajistí jeho odstranění. Lidé prostřed-
nictvím aplikace zaslali za první půlrok jejího 
fungování celkem 280 hlášení.

Pilotní projekt Bez graffiti spustila Praha spolu 
s THMP v červenci 2021. Od té doby si 
aplikaci do svých mobilních telefonů stáhlo 
přes tisíc uživatelů. K dispozici je na Google 
Play i App Store.

MOBILNÍ APLIKACE 
BEZ GRAFFITI

THMP v roce 2020 pořídila zařízení pro vypalo-
vání štítků na stožáry veřejného osvětlení. Pomocí 
něj dochází ke gravírování QR kódu a čísla pro  
označení zařízení, která jsou ve správě společnosti. 
Jako materiál pro gravírování byl zvolen bezúdrž-
bový nerezový plíšek. V následujícím roce THMP 
doplnila zařízení o automatický podavač štítků. 

AUTOMATIZOVANÉ 
LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ
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Rada HMP v únoru 2020 schválila způsob pořízení no-
vého městského mobiliáře prostřednictvím tzv. „vlastní 
realizace“ a následně pověřila společnost zajištěním 
vybraných odborných činností, zejména koordinačních  
a řídících. Kromě jiného se jednalo o zpracování kompletní 
pasportizace mobiliáře JCDecaux (JCD), zajištění technic-
kých a právních analýz, zahájení zpracování projekčních 
prací a vyřízení inženýringu.

Architektonická podoba zastávkových přístřešků  
a odpadkových košů je výsledkem zadávacího řízení  
a mezinárodní designerské soutěže realizované Institutem 
plánování a rozvoje. Soutěž se konala v roce 2018 a jejím 
vítězem se stala společnost ARTĚL (studio Olgoj Chorchoj).

THMP byla mandátem HMP pověřena k vyjednání 
exitového mechanismu z původní smlouvy o výstavbě, 
provozování a reklamním využití městského mobiliáře 
uzavřené v listopadu 1994 mezi HMP a JCD. Ta byla 
uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 6. 2021. Exitový 
mechanismus s JCD byl vyjednán ve formě tzv. Dohody 
o exitu (DOE), která upravuje tzv. přechodné obdo-
bí po ukončení stávající smlouvy, tj. po červnu 2021.  
Dohoda o exitu byla mezi HMP a JCD uzavřena 
v únoru 2021.

DOE upravuje právní rámec, finanční a věcné rámce, 
dále definuje časový harmonogram průběhu, výměny 
či demontáže vybraných prvků stávajícího městského 
mobiliáře JCD (celkem cca 1 369 prvků mobiliáře). 
Přibližně polovina prvků mobiliáře JCD nebude před-
mětem výměny, ale bude demontována bez náhrady 
– jedná se např. o pouliční reklamní CLV zařízení,  
reklamní sloupy atd.

Přechodné období v délce 21 měsíců je rozděleno do 
3 na sebe navazujících 7měsíčních tranší. Výměny prv-
ků stávajícího městského mobiliáře JCD za prvky nové 
budou probíhat v  rámci 3 tranší a počty výměn jsou 
rovnoměrně rozloženy v celém přechodném období. 

Dle DOE byl stanoven předběžný harmonogram  
demontáží pro 694 přístřešků (cca 750 modulů) stáva-
jícího městského mobiliáře JCD. 

V červenci 2021 byla mezi HMP a THMP uzavřena 
rámcová smlouva na zajištění vybraných prvků městs-
kého mobiliáře a dalších činností. Smlouva byla uzav- 
řena na 24 měsíců od nabytí její účinnosti a celko-
vá cena za plnění jejího předmětu bez započtení 
vyhrazených změn je 660 mil. Kč bez DPH.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
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Jejími základními atributy z hlediska předmětu jsou:

•zajištění výstavby vč. dodávek a instalace ve smlouvě 
  uvedených prvků městského mobiliáře a reklamních 
 zařízení, přípojek inženýrských sítí, náhradních dílů, 
 včetně zajištění smluvní dokumentace s provozovateli  
 sítí, zajištění potřebných opatření spojených  
 s instalací prvků mobiliáře,
•zajištění dočasné správy, provozu a údržby  
 vybudovaných prvků městského mobiliáře do doby  
 jejich předání  HMP, 
•zajištění dodávek náhradních dílů po dobu  
 stanovenou ve smlouvě, 
•poskytování souvisejících služeb z hlediska realizace  
 plnění předmětu smlouvy, 
•dokončení díla nejpozději do 24 kalendářních 
 měsíců s možností prodloužení, 
•zajištění technického dozoru stavebníka a veškeré 
 související činnosti směřující k úspěšnému dokončení 
 celé akce.

2021 2022 2023 CELKEM v Kč bez DPH
Právní a ekonomické analýzy, 
koordinační činnost

6 380 800 1 440 000 900 000 8 720 800 

Projekční činnost 2 890 000 8 000 000 10 270 000 21 160 000 

Dodávka a montáž 13 020 000 352 873 000 294 107 000 660 000 000 

Celkem 22 290 800 362 313 000 305 277 000 689 880 800 

Kompletní rozpočtové krytí pořízení nového mobiliáře je 
financováno z investiční akce HMP „Městský mobiliář“  
s celkovými rozpočtovanými náklady 689,8 mil. Kč bez 
DPH. Níže je uvedena predikce čerpání investičních 
prostředků na činnosti související s městským mobi-
liářem v letech 2021–2023. 

Nejdůležitějším realizačním krokem THMP k zahájení 
dodávek nového městského mobiliáře pro HMP bylo 
vysoutěžení dodavatele přístřešků, kterým se stala spo-
lečnost ENERGOVOD, a to na základě uzavřené rám-
cové smlouvy v hodnotě převyšující 250 mil. Kč. Jedná 
se o dodávky sedmi typů přístřešků.

Po dodání prvního prototypu přístřešku ze strany ENER-
GOVOD v  srpnu/září 2021 došlo k úpravám výrob-
ní dokumentace, kdy se veškeré úpravy zaměřovaly 
na technické detaily bez dopadu na výsledný design 
přístřešku. Těchto úprav bylo provedeno více než 40.  
Teprve poté bylo přistoupeno k zahájení sériové výroby, 
přičemž některé úpravy byly do výroby již zadány, další 
bylo potřeba vyvzorkovat a otestovat. Náběh sériové 
výroby probíhal do ledna 2022. 

Na pozadí této části projektu běžela příprava doku-
mentace a příprava inženýringu pro jednotlivé výměny 
přístřešků. Celý proces na jednu zastávku trvá od 3 do 
5 měsíců a jsou do něj zapojeny především společnosti 
jako TSK, Dopravní podnik Praha, odbor evidence ma-
jetku HMP, Police ČR a odbory dopravy jednotlivých 
městských částí. Skrze TSK jsou jednotlivé instalace 

koordinovány s  jednotlivými akcemi dalších investič-
ních odborů, správců sítí i developerskými projekty. Za 
rok 2021 bylo dokončeno 463 situací, 230 projektů 
DIO, z nichž bylo v rámci inženýringu schváleno 40, 
 předjednáno 190.

Jednou z dalších dílčích činností v projektu výměny mo-
biliáře jsou stavební práce pro realizaci základů, zem-
nění, přípojek a osazení přístřešků. Ty jsou zajišťovány 
interním stavebním střediskem THMP a externí staveb-
ně-instalační kapacitou, která byla vybrána ve veřejné 
zakázce. Bezpečnost na pracovišti a v dopravě je za-
jišťována skrze dopravní značení umísťované na zákla-
dě schváleného dopravně inženýrského rozhodnutí. 

Další významnou dodávkou pro kompletaci přístřešků 
v  designu nového městského mobiliáře byly skleněné 
výplně včetně instalačních kapacit. Celkem bylo ke 
konci roku 2021 vyrobeno 40 sad skel, které se liší dle 
jednotlivých typů přístřešků.

Vše se protnulo na konci listopadu, kdy byla zahájena 
výměna prvních přístřešků MHD na Praze 13, konkrétně 
se jednalo o zastávku Velká Ohrada.

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
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V období do konce roku 2021 bylo v souladu s DOE 
demontováno celkem 20 přístřešků a došlo k  instala-
ci 14 přístřešků v novém designu městského mobiliáře. 
Oproti harmonogramu uvedeném v DOE došlo ke 
zpoždění procesu výměn, což bylo dáno zejména ča-
sově náročnějším procesem prototypování a přípravy 
výrobní dokumentace nutné pro náběh sériové výroby 
a klimatickými podmínkami. DOE však obsahuje me-
chanismus posunu výměn přístřešků mezi jednotlivými 
tranšemi z důvodu absence prvků nového mobiliáře, 
přičemž tímto přesunem nedochází ke zvýšení nákladů 
z hlediska zvýšeného nájmu HMP, ale došlo k přesunu 
části přístřešků z Tranše 1 do následujících tranší v rámci 
přechodného období.

Pro rok 2022 se předpokládá postup v souladu s uza-
vřenou DOE, který předjímá výměnu cca 400 přístřešků, 
instalaci odjezdových panelů a smart technologie do 
vybraných přístřešků a údržbu instalovaných přístřešků 
do doby, než bude ze strany Rady HMP rozhodnu-
to o budoucím správci nového městského mobiliáře. 
Současně se předpokládá, že budoucí správce městs-
kého mobiliáře zahájí kroky směřující k soutěži reklam-
ního prostoru na novém mobiliáři.  

Veškeré analýzy potvrzují signifikantní rozvoj v oblasti di-
gitální venkovní reklamy. Praha je významnou evropskou 
metropolí a měla by reagovat na globální trendy. Prot 
o se v  roce 2022 předpokládá zahájení digitalizace 
reklamních ploch na novém městském mobiliáři. Původ-
ně navržená analogová reklamní zařízení (papírová) 
by měla být nahrazena digitálními reklamními vitrínami 
na vybraných zastávkách dle kritéria obratu cestujících. 
Předpokládaná míra digitalizace by měla dosáhnout 
cca 20 % všech reklamních ploch na novém městském 
mobiliáři a současně by mělo dojít k téměř 65% redukci 
vizuálního smogu oproti současnému stavu. To je dáno 
zejména skutečností, že dle požadavku HMP nebude 
docházet k náhradě za demontovaná pouliční reklamní 
zařízení CLV provozované dosud JCD. 

V  rámci koordinace projektu výměny městského mo-
biliáře s  projektem Jednotného informačního systému 
byly vytipovány tři stovky lokalit, kde budou při výměně  
přístřešků připraveny i základy pro samostatné odjez-
dové panely nebo digitální označníky. 

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Obchodní činnost společnosti je zajišťována na zákla-
dě rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě veřej- 
ného osvětlení a dalších souvisejících zařízení HMP 
uzavřené dne 31. 8. 2017 mezi HMP a THMP. Na 
jejím základě jsou obchodním oddělením zajišťovány 
zejména následující činnosti:
•posouzení žádostí,
•uzavírání smluvních vztahů a správa smluv na umístění  
 tzv. reklamních a nereklamních doplňků a k  zajištění 
 odběru elektrické energie (nájem a přeúčtování nákladů 
 na spotřebovanou elektrickou energii),
•pravidelné monitorování protiprávně umístěných  
 doplňků (tzv. černá reklama) a jejich případné  
 odstraňování,
•pronájmy stožárů VO městským částem HMP pro umístění 
 vánočních dekorů.

Činnosti prováděné na základě výše uvedené rámcové 
smlouvy jsou zajišťovány na bázi tzv. příkazního vztahu, 
tj. smluvní vztahy jsou uzavírány jménem HMP a na účet 
HMP, veškeré příjmy z těchto činností jsou výnosy HMP.

V souladu s rámcovou smlouvou THMP realizuje pravi-
delný monitoring protiprávně umístěných reklamních no-
sičů a plakátů, které na místě také odstraňuje. Ve všech 
případech, kdy je možné ztotožnit pravděpodobného 
majitele propagace, THMP zasílá oznámení o odstraně-
ní s výzvou ke zdržení se dalšího protiprávního jednání. 
U pevně uchycených nosičů ke stožárům VO pak zasílá 
výzvy k  odstranění a v  případě, kdy k  odstranění po-
tenciálně zjištěným majitelem černé reklamy nedojde do 
14 dnů od zaslání výzvy, odstranění provede svým ser-
visním oddělením, které k tomuto účelu disponuje tech-
nickými prostředky. Měsíčně je v průměru identifikováno  
a odstraněno zhruba 50 až 100 protiprávně umístěných 
doplňků. V  některých měsících jich je výrazně více  
zejména s ohledem na sezónnost organizace různých  
akcí, především cirkusů. 

Obchodní oddělení informuje v rámci zasílaných výzev 
o legitimních možnostech pronájmu reklamních ploch 
na stožárech VO na území HMP. Cílem je jak elimi- 
nace černých výlepů, tak i potencionální navýšení příjmů 

z pronájmu reklamních ploch nebo nereklamních nosičů. 
V roce 2021 se opět podařilo výrazně omezit výlep „čer-
né reklamy“. K tomuto stavu pomohlo i pokračování „an-
tiplakátového“ nátěru na stožárech VO. Dále se podařilo 
v  širším centru Prahy aplikovat tzv. „antigraffiti“ nátěr na 
stožárech VO, který výrazně pomáhá při odstraňování 
nelegálního graffiti na stožárech spravovaných THMP. 

THMP v  roce 2021 rozšířila služby vztahující se k vá-
nočním dekoracím pro jednotlivé městské části HMP. 
Ke službě montáže a demontáže dekorací zajištovala  
i pronájem a prodej vánočních dekorací na stožáry VO 
a zdobení stromů. V roce 2021 se podařilo takto zajis-
tit vánoční výzdobu pro další MČ. Stejně jako v před-
chozím roce i letos THMP zajišťovala vánoční strom na 
Staroměstském náměstí včetně jeho kompletní výzdoby.

V  uvedeném roce THMP spustila projekt Antigraffiti  
a aplikaci Bez graffiti, díky nimž mohou občané Prahy hlásit 
nelegální graffiti, obchodní oddělení následně zajistí jeho 
odstranění. V tomto úsilí bude pokračovat i v roce 2022.

ZAJIŠTĚNÍ OBCHODNÍHO VYUŽITÍ REKLAMNÍCH 
PLOCH V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V souladu se smlouvou o zajištění obchodního využití 
reklamních ploch v  systému veřejného osvětlení HMP 
uzavřenou dne 4. 5. 2018 mezi HMP a THMP, kte-
rá byla v průběhu roku 2021 ukončena a činnosti se 
nově staly součástí rámcové smlouvy na správu, provoz  
a údržbu VO na základě uzavřeného dodatku, ob-
chodní oddělení zajišťuje agendu pronájmu reklamních 
ploch, která především spočívá:
•ve vyhodnocování došlých požadavků vybraných  
 agentur k umístění reklamních nosičů na stožáry VO,
•v evidenci, uzavírání smluvních vztahů a dodatků smluv, 
•v průběžné kontrole umístění,
•a v pravidelné fakturaci nájemného jménem HMP  
 a na jeho účet.

Umísťování definovaných formátů nosičů se řídí pravid-
ly vydanými na základě usnesení Rady HMP č. 1588 
ze dne 27. 6. 2017.

OBCHODNÍ ČINNOST
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Předpokládaný vývoj

ČINNOSTI
v dalším období

Společnost v roce 2022 předpokládá další rozšiřování aktivit a oblastí působení. Vedle stávajících hlavních 
činností v oblasti veřejného osvětlení (správa a údržba, modernizace, obnova a výstavba veřejného osvětlení)  
a zajišťování provozu městského kamerového systému je očekáván nárůst činností v oblastech dopravních a teleme-
trických systémů, elektromobility, fotovoltaiky a v neposlední řadě v oblasti městského mobiliáře, která představuje  
nejvýznamnější část výnosů společnosti.

V důsledku rozšiřování aktivit a oblastí působení by celkové plánované výnosy v letech 2022 a 2023 měly mírně 
překročit 1 mld. Kč.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ

OBCHODNĚ-FINANČNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI
PLÁN 2022 PŘEDPOKLAD 2023

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (v tis. Kč)

100 Výnosy v oblasti veřejného osvětlení 430 909 430 000

105 Výnosy v oblasti kamerových systémů 27 500 60 000

110 Výnosy v oblasti dopravy a telemetrie 58 000 65 000

115 Výnosy v oblasti elektromobility 80 600 120 000

120 Výnosy v oblasti městského mobiliáře 450 032 300 000

125 Výnosy v oblasti fotovoltaiky 10 000 80 000

190 Výnosy z ostatních služeb 27 520 25 000

Výnosy z hlavní činnosti celkem 1 084 561 1 080 000

Přímé náklady na hlavní činnost celkem 734 174 723 000

Režijní náklady celkem 64 506 65 000

Osobní náklady celkem 247 658 257 000

Odpisy dlouhodobého majetku 22 278 25 000

Ostatní provozní výnosy a náklady celkem 5 812 5 000

Provozní hospodářský výsledek 10 133 5 000

   

Hospodářský výsledek před zdaněním 10 085 4 900

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ
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ZAMĚSTNANCI
a pracovněprávní vztahy
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Pracovněprávní vztahy jsou mezi společností a zaměst-
nanci upraveny zákoníkem práce, pracovní smlouvou  
a vnitřními předpisy společnosti.

Systém odměňování zaměstnanců se skládá ze 
základní mzdy a variabilní (bonusové) složky, která je 
vyplácena na kvartální bázi a závisí nejen na hospo-
dářském výsledku společnosti, ale současně i na indi-
viduálním plnění předem nastavených kritérií každého 
zaměstnance. 

Zaměstnancům v pracovním poměru je k dispozici široké 
spektrum zaměstnaneckých benefitů, z nichž mezi hlavní 
patří příspěvek na stravování, cafeterie, 3 dny zdravot-
ního volna (tzv. sick day) a v neposlední řadě 1 týden 
dovolené nad rámec stanovený zákoníkem práce.

Ve druhé polovině roku 2021 byla zahájena jednání  
o kolektivní smlouvě s odborovou organizací, která  
u společnosti působí od roku 2020. Jednání byla za-
vršena podpisem kolektivní smlouvy dne 14. 4. 2022.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v pra-
covním poměru v roce 2021 činil 202 zaměstnanců,  
k 31.  12.  2021 evidovala společnost 221 zaměstnan-
ců v hlavním pracovním poměru. V roce 2021 byl hlavní 
pracovní poměr uzavřen s 88 zaměstnanci, se 46 
zaměstnanci byl pracovní poměr ukončen. V roce 2021 
vykonávalo 35 zaměstnanců práci na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody 
o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Jak 
ukazuje graf níže, počet zaměstnanců THMP v průběhu 
roku postupně stoupal.

ZAMĚSTNANCI 
A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

7. ZAMĚSTNANCI A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
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Doplňující

INFORMACE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Společnost neměla v roce 2021 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje ani v oblasti ochrany životního prostředí. 
Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Dopady pandemie COVID-19 a státních opatření na hospodaření a rozvoj společnosti 

Jelikož společnost realizuje většinu zakázek pro hlavní město Prahu a klíčová činnost, tj. správa a údržba veřejného 
osvětlení, je zajištěna dlouhodobou smlouvou, projevila se pandemie COVID-19 a státní opatření na hospodaření 
společnosti v roce 2021 pouze minimálně. Společnost přijala celou řadu opatření na ochranu zdraví zaměstnanců 
THMP proti COVID-19 prostřednictvím tzv. režimových opatření přijatých představenstvem společnosti. Mezi nej-
významnější opatření lze zařadit zejm. průběžné plošné testování zaměstnanců, distribuce respirátorů a poskytnutí 
příspěvku 500 Kč do cafeterie každému zaměstnanci za dokončení vakcinace proti COVID-19. Průměrná proočko-
vanost činí cca 80 %.

Podstatnější dopady očekává společnost ve střednědobém horizontu, neboť snížení daňových příjmů v důsledku 
restriktivních státních nařízení a rychlé zvyšování veřejného dluhu se nepochybně promítne v rozpočtovém určení 
daní, což zcela jistě povede i ke krácení výdajů obcí. Dalším pravděpodobným negativním dopadem bude růst 
míry inflace, která prodraží ceny nakupovaného materiálu a služeb. Lze očekávat, že dojde i k odložení či zrušení 
některých připravovaných investičních akcí HMP.

Plnění 
obchodně-finančního

PLÁNU
za rok 2021
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PLNĚNÍ OBCHODNĚ-FINANČNÍHO 
PLÁNU ZA ROK 2021 

Hospodaření společnosti za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 286  tis. Kč, což fakticky představuje dosažení  
plánovaného hospodářského výsledku.

VÝNOSY

Celkové dosažené provozní výnosy činily 430 826 tis. Kč, což představuje cca 89 % plánovaných výnosů, v po-
rovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst o 1 %. Výrazněji byl překročen plán výnosů v rámci modernizace a obnovy 
veřejného osvětlení, naopak v oblasti modernizace městského kamerového systému nebylo v roce 2021 dosaženo 
žádných výnosů, v činnostech spojených s městským mobiliářem bylo dosaženo pouze 18 % plánovaných výnosů. 
Odchylky u položek Jiné provozní výnosy, resp. Jiné provozní náklady souvisí s jejich odlišným vykázáním v rámci 
účetní závěrky oproti původnímu plánu.

NÁKLADY

Plánované provozní náklady byly vyčerpány z 89 %. V nižším čerpání u položky Spotřebované nákupy a Služby se 
jednak odráží nižší dosažené výnosy a rovněž významně se projevil vyšší podíl realizace zakázek ve vlastní režii, 
tzv. in-house, a tím nižší objem externě nakupovaných výkonů. V oblasti osobních nákladů byl plánovaný rozpočet 
dodržen, což s ohledem na aktuální situaci na trhu práce představuje úspěšný výsledek.

PLNĚNÍ OBCHODNĚ-FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021 (v tis. Kč)

SKUTEČNOST  
2021

PLÁN ROK 
2021

% PLNĚNÍ 
ROČNÍHO 

PLÁNU

PROVOZNÍ VÝNOSY 430 826 484 860 88,86%

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 406 561 484 560 83,90%

64 – Jiné provozní výnosy 24 265 300 8000,88%

PROVOZNÍ NÁKLADY 429 704 484 430 88,70%

50 – Spotřebované nákupy 53 598 77 270 69,36%

51 – Služby 161 294 206 400 78,15%

52 – Osobní náklady 172 730 174 500 98,99%

53 – Daně a poplatky 267 1 060 25,19%

54 – Jiné provozní náklady 27 103 5 200 521,21%

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období            
         a opravné položky v provozní oblasti 14 713 20 000 73,56%

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 122 430 261,00%

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 60 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 1 182 430 274,97%

59 – Daně z příjmů, převodové účty 
          a rezerva na daň z příjmů 896 400 223,97%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 286 30 955,00%

9. PLNĚNÍ OBCHODNĚ-FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

PLNĚNÍ INVESTIČNÍHO 
PLÁNU ZA ROK 2021 

V roce 2021 byly pořízeny investice (dlouhodobý majetek) v celkové výši 17 456 tis. Kč, což představuje čerpání 
investičního rozpočtu ve výši 41,2 %. K největšímu rozdílu došlo u položky Montážní plošiny, nákladní a speciální 
vozidla, manipulační technika, a to především s ohledem na aktuální situaci na příslušných trzích a z toho vyplýva-
jících dlouhých dodacích lhůt. Realizace těchto investic byla přesunuta do následujícího období.

INVESTIČNÍ PLÁN NA ROK 2021 (v tis. Kč)

INVESTICE
PLÁN PRO 
ROK 2021

SKUTEČNOST ČERPÁNÍ 
PLÁNU V %

Montážní plošiny, nákladní a speciální vozidla, manipulační 
technika

25 377 7 817 30,80%

Osobní automobily – referentská vozidla a management 1 960 3 509 179,00%

Technické zhodnocení staveb 4 600 2 631 57,20%

Nábytek, kovodělné výrobky 400 227 56,80%

Počítače, jiné stroje, přístroje a zařízení 1 500 1 111 74,10%

Software pro správu veřejného osvětlení 3 000 1 981 66,10%

Software pro zajišťování provozu 
městského kamerového systému 4 000 180 4,50%

Ostatní software 1 500 0 0,00%

CELKEM 42 337 17 456 41,20%

9. PLNĚNÍ INVESTIČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021
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Významné

UDÁLOSTI
po rozvahovém dni

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
PO ROZVAHOVÉM DNI 

Dne 8. 2. 2022 schválilo představenstvo společnosti záměr navýšit základní kapitál společnosti o minimálně  
70 mil. Kč, optimálně 100 mil. Kč. Následně byl tento záměr postoupen k projednání a ke stanovisku dozorčí radě 
společnosti. Dozorčí rada vzala dne 9. 2. 2022 tento záměr na vědomí a doporučila postoupit související materiál 
jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k projednání, resp. ke schválení. Projednání, 
resp. schválení tohoto materiálu orgány jediného akcionáře společnosti se očekává v průběhu měsíce května 2022.

Vedení společnosti posoudilo současnou mezinárodněpolitickou situaci, zejména probíhající válku na Ukrajině, 
sankce uvalené na Rusko, kolaps Sberbank, významný nárůst cen komodit atd. a došlo k závěru, že účetní závěr-
ka k 31. 12. 2021 nevyžaduje dodatečné úpravy v oblasti ocenění dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek   
a rezerv.

PŘÍLOHY
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

R OZ VA H A
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2021
( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Technologie hlavního 
města Prahy a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12
Praha 7 - Holešovice 

170 00 Česko

 IČ 25672541

k 31. 12. 2021                  Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

R OZ VA H A
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2021
( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Technologie hlavního 
města Prahy a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12
Praha 7 - Holešovice 

170 00 Česko

 IČ 25672541

Sestaveno dne: 20. 5. 2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2021
( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Technologie hlavního 
města Prahy a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12
Praha 7 - Holešovice 

170 00 Česko

 IČ 25672541

12. PŘÍLOHY

                 Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

Sestaveno dne: 20. 5. 2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2021
( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Technologie hlavního 
města Prahy a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12
Praha 7 - Holešovice 

170 00 Česko

 IČ 25672541



                 Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

Sestaveno dne: 20. 5. 2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2021
( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Technologie hlavního 
města Prahy a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12
Praha 7 - Holešovice 

170 00 Česko

                 Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2021
( v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Technologie hlavního 
města Prahy a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12
Praha 7 - Holešovice 

170 00 Česko

Sestaveno dne: 20. 5. 2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

 IČ 25672541

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

 IČ 25672541
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Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Sídlo:  Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO:  25672541

DIČ:  CZ25672541

Právní forma:  akciová společnost

Spisová značka: B 5402 vedená u Městského soudu v Praze

Datum vzniku:  9. 6. 1998

Rozvahový den:  31. 12. 2021

Okamžik sestavení účetní závěrky:  25. 3. 2022

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A OBORY ČINNOSTI:

•montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
•výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
•provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•projektová činnost ve výstavbě
•poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
•činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
•přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
•příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
•projektování pozemkových úprav
•poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
•služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
•poskytování technických služeb
•montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (od 11. 2. 2022)
•nákup, prodej, správa a údržba nemovitých věcí
•pronájem a půjčování věcí movitých
•ubytovací služby
•zprostředkování obchodu a služeb
•velkoobchod a maloobchod
•výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Základní kapitál:  200 000 tis. Kč

Akcionář: Hlavní město Praha, 

 sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město,   
 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 – 100 %

Akcie: 10 000 ks akcií na jméno v listinné podobě 
 ve jmenovité hodnotě 20 tis. Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

12. PŘÍLOHY/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31. 12. 2021

odvolání Ing. Michala Kučery a Mgr. Václava Kučery z funkcí členů dozorčí rady
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 25. 3. 2021) ..........................................................................................30. 11. 2020

zvolení Mgr. Petra Kubíčka a Michala Zuny členy dozorčí rady
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 25. 3. 2021) ............................................................................................1. 12. 2020

zvolení Mgr. Petra Kubíčka předsedou dozorčí rady
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 25. 3. 2021) ............................................................................................2. 12. 2020

změna v adrese bydliště Ing. Libora Fialy, člena představenstva
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 13. 8. 2021) .............................................................................................13. 8. 2021

změna v adrese bydliště Ing. Alexandry Udženiji, členky dozorčí rady
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 15. 10. 2021) ........................................................................................ 15. 10. 2021

ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V ROCE 2021

PŘEDSTAVENSTVO k 31. 12. 2021

•Tomáš Jílek, předseda

•Ing. Tomáš Novotný, místopředseda

•Ing. Libor Fiala, člen

DOZORČÍ RADA k 31. 12. 2021

•Mgr. Petr Kubíček, předseda

•Mgr. Jiří Knitl, místopředseda

•Ing. Jan Decker, CSc., člen

•Bc. Radek Lojda, člen

•Mgr. Tomáš Šídlo, člen

•Ing. Alexandra Udženija, člen

•Michal Zuna, člen

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

PŘÍLOHA 
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

k 31. 12. 2021
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Společnost je součástí konsolidačního celku státu. Spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu je  
hlavní město Praha.

Účetní jednotkou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, k níž společnost 
jako konsolidovaná účetní jednotka patří, je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí se sídlem Letenská 
525/15, 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat na webových stránkách 
Ministerstva financí.

Účetní jednotkou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, k níž společnost 
jako konsolidovaná účetní jednotka patří, je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 
– Staré Město. Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat na Magistrátu hlavního města Prahy.

KONSOLIDAČNÍ CELEK

Společnost nemá podíly v jiných účetních jednotkách.

PODÍLY V JINÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH

V roce 2021 nevydala společnost žádné akcie.

VYDANÉ AKCIE

Společnost nevydala v  roce 2021 ani v  předchozích účetních obdobích žádné vyměnitelné dluhopisy nebo  
podobné cenné papíry.

INFORMACE O VYMĚNITELNÝCH DLUHOPISECH 
NEBO PODOBNÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

Provozovna Dělnická  .....................................................................(Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice)

Provozovna Sokolovská  ................................................................. (Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8 – Libeň)

Provozovna Ohradní  ........................................................................... (Ohradní 1370/12, 140 00 Praha 4 – Michle)

PROVOZOVNY

12. PŘÍLOHY/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31. 12. 2021

Organizační struktura společnosti doznala v účetním období 2021 značných změn. V rámci gesce přímo řízené 
předsedou představenstva byly z původního oddělení korporátní služby nově samostatně vyčleněny níže uvedené 
úseky a oddělení.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

12. PŘÍLOHY/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31. 12. 2021

GESCE ŘÍZENÁ PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA ZAHRNUJE:

•úsek servisu a údržby,

•úsek správy a obnovy,

•právní oddělení (nově samostatně vyčleněno),

•oddělení veřejných zakázek (nově samostatně vyčleněno),

•oddělení nákupu (nově samostatně vyčleněno),

•Corporate Governance,

•oddělení sekretariát představenstva a recepce (nově samostatně vyčleněno).

GESCE ŘÍZENÁ MÍSTOPŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA ZAHRNUJE:
•ekonomický úsek,

•úsek HR,
•úsek obchod a marketing,
•úsek výstavby a investic nesvětelných technologií,
•oddělení správy majetku,
•oddělení auditu a kontroly.

GESCE ŘÍZENÁ ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA ZAHRNUJE:
•úsek výstavby a investic,
•úsek informačních a komunikačních technologií, 
•dispečink.
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ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ PODLE KATEGORIÍ V LETECH 2019 až 2021

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ KÓD CZ-ISCO
POČET 

V ROCE 2019
POČET 

V ROCE 2020
POČET 

V ROCE 2021

Řídící pracovníci 1 7 8 8

Specialisté, techničtí a odborní pracovníci 2, 3 60 87 148

Administrativní pracovníci 4 6 12 13

Řemeslníci a opraváři 7 40 57 23

Obsluha strojů a zařízení 8 2 3 3

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9 0 2 7

CELKEM 115 169 202

Ve srovnání s rokem 2020 vzrostly osobní náklady o 27 741 tis. Kč, tj. o 19,1 %.

Všechny transakce mezi společností a ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající  
osobou byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

12. PŘÍLOHY/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31. 12. 2021

ZAMĚSTNANCI

OSOBNÍ NÁKLADY ZA ROK 2021 (v tis. Kč)

KATEGORIE OSOBNÍCH NÁKLADŮ MZDOVÉ 
NÁKLADY

NÁKLADY NA 
SOC. ZABEZP. 
A ZDRAV. POJ.

OSTATNÍ OS. 
NÁKLADY CELKEM

Vynaložené na zaměstnance 116 141 39 244 5 833 161 218

Vynaložené na členy představenstva 7 183 1 935 0 9 118

Vynaložené na členy dozorčí rady 1 860 534 0 2 394

CELKEM 125 184 41 713 5 833 172 730

OSOBNÍ NÁKLADY

TRANSAKCE UZAVŘENÉ S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
NEBO OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

TRANSAKCE UZAVŘENÉ SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ KE SPŘÍZNĚNÝM STRANÁM K ROZ-
VAHOVÉMU DNI

SPŘÍZNĚNÁ STRANA
POHLEDÁVKY K 31. 12. ZÁVAZKY 

K 31. 12.
2021 2020 2021 2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 20 585 42 186 0 0
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 1 938 1 318 0 0
Pražská energetika, a.s. 58 63 0 15
Pražská plynárenská, a.s. 75 62 0 0
Operátor ICT, a.s. 72 18 6 410 0
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 0 1 0 0
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. 0 0 36 815 25 240
PREdistribuce, a.s. 2 0 0 157
Lesy hl. m. Prahy 35 0 0 0
KORMAK Praha a.s. 0 0 489 186
Pražské služby, a.s. 0 0 83 0
Správa služeb hlavního města Prahy 0 0 16 0

CELKEM 22 765 43 648 43 814 25 597

PŘEHLED TRANSAKCÍ SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

SPŘÍZNĚNÁ STRANA
TRŽBY NÁKUPY

2021 2020 2021 2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 417 467 416 553 106 83
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. 0 0 35 910 25 331
Operátor ICT, a.s. 60 262 23 135 3 109
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 7 345 3 606 0 0
PREdistribuce, a.s. 0 0 1 372 1 703
PREměření, a.s. 0 0 0 1 951
KORMAK Praha a.s. 0 0 684 622
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. 0 0 0 899
Pražská energetika, a.s. 0 0 484 307
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. 223 186 108 0
Pražská plynárenská, a.s. 0 0 129 119
Pražské služby, a.s. 0 0 144 0
CDSw - City Data Software, spol. s r.o. 0 0 0 99
Správa služeb hlavního města Prahy 0 0 59 20
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická 0 0 0 45
Lesy hl. m. Prahy 29 0 0 8
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 15 16 0 0
VOLTCOM, spol. s r.o. 0 23 0 0
Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 0 0 0 15
TRADE CENTRE PRAHA a.s. 11 0 0 0
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 0 1 1 5
Kongresové centrum Praha, a.s. 6 0 0 0
Galerie hlavního města Prahy 0 5 0 0
Domov pro seniory Nová slunečnice 0 2 0 0

CELKEM 425 155 420 654 62 132 34 315
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PENZIJNÍ ZÁVAZKY

•mezi společností a současnými či bývalými členy orgánů společnosti nevznikly ani nebyly sjednány žádné 
 penzijní závazky

ZÁLOHY, ZÁVDAVKY, ZÁPŮJČKY A ÚVĚRY

•společnost neposkytla současným či bývalým členům orgánů společnosti žádné zálohy, závdavky,  
 zápůjčky a úvěry

OSTATNÍ PLNĚNÍ

•společnost platí za členy orgánů společnosti pojistné z  titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  
 při výkonu funkce
•společnost poskytla Tomáši Jílkovi a Ing. Liboru Fialovi osobní automobily k užívání pro služební i soukromé účely
•společnost proplácí členům představenstva cestovní výdaje v rozsahu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník  
 práce (dále jen „zákoník práce“), a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních  
 z příjmů“), a náklady na reprezentaci do stanoveného limitu

TRANSAKCE UZAVŘENÉ SE SOUČASNÝMI 
ČI BÝVALÝMI ČLENY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Obecné účetní zásady a účetní metody jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
(dále jen „zákon o účetnictví“), vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví (dále jen „Vyhláška“), a Českými účetními standardy pro podnikatele.

V  roce 2021 nedošlo k  žádným podstatným změnám v  použitých obecných účetních zásadách  
a účetních metodách.

POUŽITÉ OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ÚČETNÍ METODY

Majetek a závazky jsou oceňovány v  souladu s § 24 a následujícími zákona o účetnictví. Nehmotný maje-
tek, hmotný majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky 
a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami.

ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ

12. PŘÍLOHY/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31. 12. 2021

ODPISY

Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí dle odpisového plánu.  
Odpisové doby jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti, přičemž činí pro:

•software ........................................................................................................................3 roky (do 31. 12. 2020 4 roky)
•ostatní nehmotný majetek .............................................................................................. 3 roky (do 31. 12. 2020 6 let)
•stavby ...................................................................................................................................................................20–50 let
•oplocení staveb ......................................................................................................................................................... 20 let
•technické zhodnocení nemovitých věcí ................................................................................................dle doby nájmu
•pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory .............................................................................................................. 12 let
•kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby ...................................................................................................10 let
•klimatizační zařízení .....................................................................................................................................................8 let
•nábytek ..........................................................................................................................................................................8 let
•elektrická zařízení ..................................................................................................................................................6–10 let
•dopravní prostředky .....................................................................................................................................................6 let
•optické a fotografické přístroje a zařízení ...............................................................................................................6 let
•ruční mechanizované nástroje ...................................................................................................................................6 let
•počítače a periferní zařízení ...................................................................................................................................4 roky
•kancelářské stroje a zařízení ...................................................................................................................................4 roky
•komunikační zařízení ................................................................................................................................................4 roky

S  účinností od 1.  1.  2021 byla zkrácena a sjednocena odpisová doba dlouhodobého nehmotného  
majetku na 3 roky.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Tvorba opravných položek je upravena především zákonem č.  593/1992  Sb., o rezervách pro zjištění  
základu daně z  příjmů (dále jen „zákon o rezervách“), zákonem o daních z  příjmů a směrnicí o účetnictví. 

Účetní jednotka eviduje opravnou položku, která byla vytvořena v roce 2020 k jedné exekučně vymáhané po-
hledávce, a to ve výši 100 % její jmenovité hodnoty, tj. 523 tis. Kč.

ZPŮSOB STANOVENÍ ÚPRAV HODNOT MAJETKU (odpisy a opravné položky)

Majetek a závazky vyjádřené v  cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem devizového 
trhu vyhlášeným Českou národní bankou.
 
V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, se používá kurz mezibankovního 
trhu pro tuto měnu k  euru a kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro euro ke stejnému dni. 
 
Společnost neměla k 31. 12. 2021 žádný majetek nebo závazky v cizí měně.

ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ 
V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
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Účetní závěrka byla zpracována v  souladu s  obecně závaznými právními předpisy a  vnitřními předpisy, 
zejména směrnicí o účetnictví, směrnicí o inventarizaci majetku a závazků, směrnicí o dlouhodobém majetku  
a odpisovým plánem.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí software, popřípadě jiný nehmotný majetek, jehož vstupní cena 
je vyšší než 80 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Do 31. 12. 2020 byl uplatňován limit pro zařazení 
do dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 60 tis. Kč.

Software, popřípadě jiný nehmotný majetek, jehož vstupní cena nepřevyšuje 80  tis. Kč a doba použitelnosti 
je delší než 1 rok, se nepovažuje za dlouhodobý nehmotný majetek, je účtován přímo do nákladů a evidován 
pouze na příslušném podrozvahovém účtu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v pořizovacích cenách v tis. Kč)

DRUH MAJETKU
KÓD

CZ-CPA
STAV 

K 1/2021
ZAŘAZENO 

V ROCE 2021
VYŘAZENO 

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Software 58.2 3 209 2 162 0 5 370

Ostatní nehmotný majetek – 771 0 0 771

CELKEM 3 980 2 162 0 6 142

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotné movité věci a jejich soubory se samo-
statným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 tis. Kč a mají provozně-technické 
funkce delší než 1 rok. Do 31. 12. 2020 byl uplatňován limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku 
ve výši 40  tis. Kč. Současně bylo k 31. 12. 2020 zrušeno specifické ustanovení, dle něhož se za dlouhodo-
bý hmotný majetek považoval také nábytek, jestliže celková vstupní cena všech jednorázově pořízených kusů  
nábytku převyšovala 100 tis. Kč.

Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstup-
ní cena nepřevyšuje 80  tis.  Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1  rok, se nepovažují za dlouho-
dobý hmotný majetek a jsou účtovány přímo do nákladů. V případech stanovených vnitřním předpisem jsou  
evidovány na příslušném podrozvahovém účtu.

Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou rovnoměrné.
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY PŘÍSLUŠNÉHO MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Společnost neměla k  31.  12.  2021 žádný majetek nebo závazky, jež by byly, popřípadě měly být,  
přeceněny reálnou hodnotou.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v pořizovacích cenách v tis. Kč)

DRUH MAJETKU
KÓD

CZ-CPA
STAV 

K 1/2021
ZAŘAZENO 

V ROCE 2021
VYŘAZENO 

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Stavby – 15 604 2 631 0 18 235

Kovodělné výrobky 25 789 227 0 1 016

Počítače, elektronické přístroje 26 7 347 1 111 165 8 293

Elektrická zařízení 27 1 084 0 0 1 084

Jiné stroje a zařízení 28 898 0 0 898

Motorová vozidla 29 47 163 11 326 0 58 489

Nábytek 31 6 155 0 0 6 155

CELKEM 79 040 15 295 165 94 170

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU A HMOTNÉMU MAJETKU

K dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku nebyly vytvořeny žádné opravné položky.

Stav oprávek k 31. 12. 2021 vyplývá z odpisového plánu.

OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU A HMOTNÉMU MAJETKU (v tis. Kč)

DRUH MAJETKU
KÓD

CZ-CPA
STAV 

K 1/2021
ZAŘAZENO 

V ROCE 2021
VYŘAZENO 

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Software 58.2 1 395 949 0 2 344

Ostatní nehmotný majetek – 225 128 0 353

Stavby – 1 495 2 084 0 3 579

Kovodělné výrobky 25 64 86 0 150

Počítače, elektronické přístroje 26 1 593 1 848 165 3 276

Elektrická zařízení 27 141 146 0 287

Jiné stroje a zařízení 28 96 129 0 225

Motorová vozidla 29 9 029 8 983 0 18 012

Nábytek 31 1 284 770 0 2 054

CELKEM 15 322 15 123 165 30 280
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NA PODROZVAHOVÝCH ÚČTECH JE EVIDOVÁN:

•nehmotný majetek, jehož vstupní cena nepřevyšuje 80 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, 
•motorová vozidla, přívěsy a návěsy, jejichž vstupní cena nepřevyšuje 80 tis. Kč,
•mobilní telefony, jejichž vstupní cena nepřevyšuje 80 tis. Kč,
•ostatní hmotné movité věci a jejich soubory, jejichž vstupní cena je vyšší než 5 tis. Kč, 
    avšak nepřevyšuje 80 tis. Kč, a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok.

Do 31. 12. 2020 byl účetní jednotkou uplatňován limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku ve výši 
40 tis. Kč. Současně bylo k 31. 12. 2020 zrušeno specifické ustanovení, dle něhož se za dlouhodobý hmotný 
majetek považoval také nábytek, jestliže celková vstupní cena všech jednorázově pořízených kusů nábytku 
převyšovala 100 tis. Kč.

NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK EVIDOVANÝ NA PODROZVAHOVÝCH ÚČTECH
(v pořizovacích cenách v tis. Kč)

DRUH MAJETKU
KÓD

CZ-CPA
STAV 

K 1/2021
ZAŘAZENO 

V ROCE 2021
VYŘAZENO 

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Software 58.2 147 196 0 343

Pryžové a plastové výrobky 22 282 5 0 287

Kovodělné výrobky 25 137 136 0 273

Počítače, elektronické přístroje 26 7 292 3 045 39 10 298

Elektrická zařízení 27 418 82 0 500

Jiné stroje a zařízení 28 289 248 0 537

Nábytek 31 722 178 0 900

Ostatní výrobky 32 5 59 0 64

CELKEM 9 292 3 752 39 13 202

NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK EVIDOVANÝ NA PODROZVAHOVÝCH ÚČTECH

Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. 

První cena pro ocenění přírůstku zásob se používá i jako první cena pro ocenění jejich úbytku (metoda FIFO). 
Převážnou část zásob tvoří materiál pro opravy, udržování a modernizaci veřejného osvětlení. Ve srovnání 
s předchozím rokem vzrostl objem zásob více než dvojnásobně.

ZÁSOBY

Společnost neměla k 31. 12. 2021 (stejně jako k 31. 12. 2020) žádný dlouhodobý finanční majetek.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

PŘEHLED POHYBŮ ZÁSOB (v tis. Kč)

STAV K 1/2021
PŘÍRŮSTKY 

V ROCE 2021
ÚBYTKY

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Materiál 24 294 87 304 61 883 49 715

Téměř všechny pohledávky jsou krátkodobé. Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni dlouhodobé pohledávky 
v celkové výši 4 078 tis. Kč (k 31. 12. 2020 ve výši 22 tis. Kč), z čehož 3 771 tis. Kč představují vratné kauce  
z titulu nájemních smluv provozoven Dělnická a Ohradní, dále vratná kauce ve výši 285  tis. Kč na pronájem 
speciálního vozidla a vratná kauce ve výši 22 tis. Kč na palubní jednotky OBU.

Žádné pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami.

Exekučně je vymáhána jedna pohledávka ve jmenovité hodnotě 523 tis. Kč. Vymožení této pohledávky je vysoce 
nepravděpodobné. K této pohledávce je vytvořena opravná položka v plné výši.

Po lhůtě splatnosti byly k 31. 12. 2021 pohledávky v celkové výši 1 647 tis. Kč, z čehož bylo k datu vyhotovení 
účetní závěrky uhrazeno celkem 1 098 tis. Kč.

POHLEDÁVKY

Společnost neevidovala k 31. 12. 2021 (stejně jako k 31. 12. 2020) žádný krátkodobý finanční majetek. 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Objem disponibilních peněžních prostředků se v  roce 2021 s ohledem na výsledek hospodaření a složení 
pracovního kapitálu zásadně nezměnil. V roce 2020 bylo ze strany hlavního akcionáře provedeno navýšení 
základního kapitálu ve výši 68 000 tis. Kč. Téměř všechny peněžní prostředky byly k datu účetní závěrky uloženy 
na běžných a termínovaných bankovních účtech.

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
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VLASTNÍ KAPITÁL

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, sociálním fondem, nerozděleným ziskem minulých let a výsledkem 
hospodaření běžného účetního období. Vlastní kapitál činil k 31. 12. 2021 celkem 213 109 tis. Kč (213 119 tis. Kč 
k 31. 12. 2020).
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PŘEHLED POHYBŮ VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)

POLOŽKA VLASTNÍHO KAPITÁLU STAV K 1/2021
PŘÍRŮSTKY 

V ROCE 2021
ÚBYTKY

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Základní kapitál 200 000 0 0 200 000

Sociální fond 256 343 296 303

Nerozdělený zisk minulých let 7 170 5 693 343 12 520
Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení

5 693 0 5 693 0

Výsledek hospodaření běžného období 0 286 0 286

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 213 119 6 322 6 332 213 109

REZERVY

REZERVY (v tis. Kč)

REZERVA STAV K 1/2021
PŘÍRŮSTKY 

V ROCE 2021
ÚBYTKY

V ROCE 2021
STAV 

K 12/2021

Rezerva na náklady na přípravu 
nových a opravy stávajících středisek 

5 500 0 2 244 3 256

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 
roku 2021

0 1 985 0 1 985

Rezerva na daň z příjmů za rok 2021 0 110 0 110

REZERVY CELKEM 5 500 2 095 2 244 5 351

Účetní jednotka v roce 2021 částečně (2 244 tis. Kč) čerpala rezervu na krytí budoucích nákladů souvisejících 
s přípravou nových činností, zprovozněním třetího výjezdového střediska a úpravou skladové a manipulační plo-
chy ve středisku Sokolovská. Dále byla nově vytvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 1 985 tis. 
Kč, tato rezerva nebyla v minulých účetních obdobích tvořena. Rovněž byla vytvořena rezerva na daň z příjmů 
ve výši 110 tis. Kč, která byla s ohledem na zůstatek zaplacených záloh na daň z příjmů vykázána v rozvaze se 
záporným znaménkem na řádku 064 - Stát - daňové pohledávky.
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Všechny závazky, s výjimkou odloženého daňového závazku, jsou krátkodobé.

Žádné závazky nejsou kryty věcnými zárukami.

Společnost není zatížena žádnými závazky k úvěrovým institucím.

Po lhůtě splatnosti bylo k  31.  12.  2021 celkem 55 závazků v celkové výši 1  478 tis.  Kč (k 31. 12. 2020  
ve výši 1 699 tis. Kč), jež byly k datu vyhotovení účetní závěrky uhrazeny.

ZÁVAZKY

ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

•všechny závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly uhrazeny v zákonných termínech;  
 částka 4 836 tis. Kč představuje závazky z titulu mezd za prosinec 2021, které byly uhrazeny dne 19. 1. 2022.

DAŇOVÉ ZÁVAZKY

•všechny daňové závazky byly zaplaceny ve stanovených termínech; částka 2 123 tis. Kč představuje závazky  
 splatné v  roce 2022, tj. daň z  přidané hodnoty za prosinec 2021 (780  tis. Kč; z toho 776  tis.  Kč bylo  
 uhrazeno dne 24. 1. 2022), daň z příjmů sraženou zaměstnancům a členům orgánů společnosti za prosinec 
  2021 (1 343 tis. Kč; uhrazena dne 19. 1. 2022).

ZÁVAZKY Z DOTACÍ

•společnost nemá žádné závazky z dotací.

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK

•odložený daňový závazek vyplývá především z  rozdílných účetních a daňových zůstatkových cen  
 dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k  31.  12.  2021 a rezerv. K  31. 12. 2021 činil odložený  
 daňový závazek 815 tis. Kč (k 31. 12. 2020 30 tis. Kč).

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV A PASIV

Na účtech časového rozlišení jsou evidovány částky, jež souvisí s více účetními obdobími. Časové rozlišení je 
upraveno obecně závaznými právními předpisy a směrnicí o účetnictví, přičemž se nepoužívá u nevýznamných 
částek nepřevyšujících 5 tis. Kč a u pravidelně se opakujících případů.

Časové rozlišení je v  rámci rozvahy vykázáno v položkách skupiny D aktiv, resp. položkách skupiny D pasiv. 

NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

•na tomto účtu je evidováno zejména dopředu zaplacené nájemné a pojistné.

PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

•na tomto účtu jsou evidovány výnosy věcně a časově související s  rokem 2021, jež byly vyúčtovány až  
 v průběhu I. čtvrtletí roku 2022.

VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

•na tomto účtu jsou evidovány výnosy věcně a časově související s  rokem 2021, jež byly vyúčtovány až  
 v průběhu I. čtvrtletí roku 2022.

VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

•účet k datu sestavení účetní závěrky vykazuje nulový zůstatek.
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NÁJEM A PACHT MAJETKU

Žádný majetek společnosti nebyl k 31. 12. 2021 (stejně jako k 31. 12. 2020) pronajat.

ZATÍŽENÍ MAJETKU VĚCNÝM PRÁVEM

Žádný majetek společnosti nebyl k  31.  12.  2021 (stejně jako k  31.  12.  2020) zatížen věcným právem. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Tržby za vlastní výkony a zboží dosáhly v roce 2021 výše 406 561 tis. Kč a ve srovnání s předcházejícím účetním 
 obdobím se jejich výše nezměnila (404 994 v roce 2020).

Mezi nejvýznamnější činnosti patří správa a údržba veřejného osvětlení, modernizace a obnova veřejného osvětlení  
a rovněž zajišťování provozu městského kamerového systému. Zahájeny byly činnosti v oblasti městského mobiliáře.

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB V LETECH 2019 AŽ 2021 (v tis. Kč)

ČINNOST
TRŽBY 

V ROCE 2019
TRŽBY 

V ROCE 2020
TRŽBY 

V ROCE 2021

Správa a údržba veřejného osvětlení 178 776 202 310 190 584

Modernizace a obnova veřejného osvětlení 4 430 85 646 120 565

Nátěry stožárů veřejného osvětlení 4 915 8 964 0

Jiné služby související s VO a elektrickými zařízeními 8 730 6 960 11 390

Obchodní využití reklamních ploch 6 816 6 940 4 661
Zajišťování provozu městského kamerového 
systému

0 67 969 45 175

Údržba dopravních a telemetrických systémů 0 3 603 7 594

Projektová činnost ve výstavbě 0 18 354 7 248

Činnosti související s městským mobiliářem 0 0 10 772

Ostatní služby 1 685 4 248 8 572

CELKEM 205 352 404 994 406 561

Výkonová spotřeba dosáhla ve sledovaném účetním období výše 214 892 tis. Kč, což oproti roku 2020 předsta-
vuje pokles o 42 320 tis. Kč (257 212 tis. Kč v roce 2020). Hlavním důvodem poklesu je meziroční snížení podílu 
externích subdodávek na celkových výkonech. Důsledkem je zvýšení celkových nákladů položky A.2. Spotřeba 
materiálu a energie ve sledovaném účetním období na 53 598 tis. Kč (34 202 tis. Kč v roce 2020) a naopak 
pokles u položky A.3. Služby na 161 294 tis. Kč (205 853 tis. Kč v roce 2020).

Účetní jednotka dosáhla ve sledovaném účetním období tržeb z prodeje materiálu 23  658  tis. Kč (řádek  
III.2. výsledovky) při nákladech na prodaný materiál ve výši 21 773 tis. Kč (ř. F.2. výsledovky). V minulém účetním 
období byly tyto tržby vykázány téměř výhradně jako Tržby za prodej zboží ve výši 18 870 tis. Kč při nákladech 
vynaložených na prodané zboží ve výši 17 157 tis. Kč.

PŘIJATÉ DOTACE

Společnost přijala v  roce 2021 dotace v  celkové výši 111  tis.  Kč v rámci programu odborného vzdělávání  
zaměstnanců (v roce 2020 přijato celkem 533 tis. Kč).

ODMĚNY ÚČTOVANÉ AUDITOREM

Odměna auditorovi za povinný audit roční účetní závěrky roku 2021 byla v roce 2021 zaúčtována v předpo-
kládané výši 273 tis. Kč (150 tis. Kč v roce 2020).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti, ceniny a peněžní prostředky na účtech včetně případného 
přečerpání účtů.

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, tj. např. peněžní úložky s nejvýše tříměsíční 
výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

Objem peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. 12. 2021 činil 190 012 tis. Kč, což představuje mírný 
nárůst o 8 896 tis. Kč oproti stavu k 31. 12. 2020.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

V  roce 2021 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu. Ostatní změny ve struktuře vlastního kapitálu 
vyplývají z rozdělení zisku a běžných operací.

DOPADY PANDEMIE COVID-19 A STÁTNÍCH OPATŘENÍ NA HOSPODAŘENÍ 
A ROZVOJ SPOLEČNOSTI 

Jelikož společnost realizuje většinu zakázek pro hlavní město Prahu a klíčová činnost, tj. správa a údržba  
veřejného osvětlení, je zajištěna dlouhodobou smlouvou, projevila se pandemie COVID-19 a státní opatření na 
hospodaření společnosti v roce 2021 pouze minimálně.

Podstatnější dopady očekává účetní jednotka ve střednědobém horizontu, neboť snížení daňových příjmů  
v důsledku restriktivních státních nařízení a rychlé zvyšování veřejného dluhu se nepochybně promítne v  roz-
počtovém určení daní, což zcela jistě povede i ke krácení výdajů obcí. Dalším pravděpodobným negativním 
dopadem bude růst inflace, která prodraží ceny nakupovaného materiálu a služeb. Lze očekávat, že dojde 
 i k odložení či zrušení některých připravovaných investičních akcí.

12. PŘÍLOHY / PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31. 12. 2021
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OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

Účetní jednotce nejsou z hlediska sestavení účetní závěrky známy žádné další významné skutečnosti  
či okolnosti, které by vyžadovaly komentář.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM
 A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Dne 8. 2. 2022 schválilo vedení společnosti záměr navýšit základní kapitál společnosti o minimálně 70 mil. 
Kč, optimálně 100  mil. Kč. Následně byl tento záměr postoupen k projednání a ke stanovisku dozorčí 
radě společnosti. Dozorčí rada vzala dne 9.  2.  2022 tento záměr na vědomí a doporučila postoupit sou-
visející materiál jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k projednání, resp.  
ke schválení. Projednání, resp. schválení tohoto materiálu orgány jediného akcionáře společnosti se očekává  
 průběhu měsíce května 2022.

Vedení společnosti posoudilo současnou mezinárodněpolitickou situaci, zejména probíhající válku  
na Ukrajině, sankce uvalené na Rusko, kolaps Sberbank, významný nárůst cen komodit atd. a došlo k závěru,  
že účetní závěrka k 31. 12. 2021 nevyžaduje dodatečné úpravy v oblasti ocenění dlouhodobého majetku,  
zásob, pohledávek a rezerv.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 286 tis. Kč, v souladu  
se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami takto:

•příděl do sociálního fondu 286 tis. Kč

V Praze dne: 20. 5. 2022

Zpracoval: Ing. Vítězslav Polok, finanční ředitel

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

                 Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

Zpráva

O VZTAZÍCH
za rok 2021
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2021

1. Úvod
Představenstvo společnosti Technologie hlavního města 
Prahy, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – 
Holešovice, IČ 25672541, zapsané v obchodním rejstří-
ku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 
B 5402, předkládá jakožto statutární orgán společnosti 
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních spo-
lečnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) tuto zprávu o 
vztazích (dále jen „Zpráva“) mezi společností Techno-
logie hlavního města Prahy, a.s., jako ovládanou oso-
bou, a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“), a to za 
účetní období roku 2021, tedy za období od 1. ledna 
2021 do 31. prosince 2021 (dále jen „Účetní období“).

Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti 
respektovat ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, týkající se obchodního tajemství.

2. Struktura vztahů mezi osobou ovládající  
a osobami ovládanými

2.1 Osoba ovládající
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, se sídlem Mariánské ná-
městí 2/2, 110 00 Praha–Staré Město, IČ 00064581, 
(dále jen „Osoba ovládající“).

2.2 Osoba ovládaná
Technologie hlavního města Prahy, a.s., se sídlem  
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
IČ  25672541, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze, spisová značka B  5402, 
(dále jen „Osoba ovládaná“).

2.3 Další propojené osoby
Další osoby přímo ovládané Osobou ovládající jsou uve-
deny v příloze č. 1 Zprávy, další osoby nepřímo ovláda-
né Osobou ovládající jsou uvedeny v příloze č. 2 Zprávy.

3. Úloha osoby ovládané ve vztazích mezi 
propojenými osobami
Osoba ovládaná je objektem řízení, nepředává instruk-
ce nebo pokyny jiným Propojeným osobám ani jiné  
společnosti neovládá.

Osoba ovládaná byla Osobou ovládající, popř. Propo-
jenými osobami na základě uzavřených smluv pověře-
na činnostmi v oblastech správy, údržby a modernizace 

veřejného osvětlení, provozu městského kamerového 
systému, v oblastech dopravních a telemetrických systé-
mů, městského mobiliáře, projektovými činnostmi a dal-
šími službami především technického charakteru.

4. Způsob a prostředky ovládání  
Způsob a prostředky ovládání vyplývají ze stanov 
společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech. Osoba ovládající je jedi-
ným akcionářem Osoby ovládané, která z tohoto titulu 
rozhoduje v působnosti valné hromady o základních 
otázkách struktury Ovládané osoby (formou stanovení 
znění stanov, volbou složení statutárních orgánů, sta-
novením rozsahu oprávnění statutárního orgánu zastu-
povat společnost apod.).

5. Přehled jednání podle § 82 odst. 2, písm. d) ZOK
V průběhu Účetního období nebylo ze strany Oso-
by ovládající učiněno žádné jednání na popud nebo  
v zájmu Osoby ovládající nebo jí ovládaných osob, 
které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu Osoby ovládané zjištěného podle  
poslední účetní uzávěrky.

6. Přehled vzájemných smluv mezi osobou 
ovládanou a propojenými osobami
Přehled ve sledovaném Účetním období platných  
a účinných smluv uzavřených mezi Osobou ovládanou  
a Osobou ovládající je uveden v příloze č. 3 této zprávy.

Přehled ve sledovaném Účetním období platných  
a účinných smluv uzavřených mezi Osobou ovládanou  
a Propojenými osobami je uveden v příloze č. 4 této 
zprávy.

7. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě  
a posouzení vyrovnání újmy
Představenstvo konstatuje, že ze vztahů mezi Osobou 
ovládanou a Osobou ovládající, resp. Propojenými 
osobami nedošlo ve sledovaném Účetním období ke 
způsobení újmy Osobě ovládané, a nedošlo proto 
ani k jejímu vyrovnání. Veškerá vzájemná plnění mezi 
Propojenými osobami proběhla za běžných tržních 
podmínek.
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8. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami
Po zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ze vztahů mezi Osobou ovládanou a Osobou ovládající, 
resp. Propojenými osobami, představenstvo společnosti konstatuje, že převážily výhody spočívající přede-
vším ve stabilní a dlouhodobě perspektivní spolupráci s jediným akcionářem HLAVNÍM MĚSTEM PRAHA: 
Tento vztah představuje rovněž určitou záruku pro jednání s dalšími obchodními partnery. 

Zároveň představenstvo společnosti konstatuje, že z výše uvedených vztahů pro Osobu ovládanou neplynula 
žádná rizika, která by významně překračovala rámec obvyklých podnikatelských rizik.

9. Závěrečné ustanovení
Tuto Zprávu schválilo představenstvo společnosti. 

Představenstvo společnosti prohlašuje, že tuto zprávu sestavilo s péčí řádného hospodáře na základě jemu 
dostupných informací a údajů a svým podpisem stvrzuje pravdivost této zprávy. Dále představenstvo společ-
nosti prohlašuje, že s touto zprávou seznámí jediného akcionáře společnosti. Zpráva bude uložena do sbírky 
listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ KE SPŘÍZNĚNÝM STRANÁM K ROZVAHOVÉMU DNI 
(v tis. Kč)

SPŘÍZNĚNÁ STRANA
POHLEDÁVKY K 31. 12. ZÁVAZKY K 31. 12.

2021 2020 2021 2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 20 585 42 186 0 0

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 1 938 1 318 0 0

Operátor ICT, a.s. 72 18 6 410 0

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. 0 0 36 815 25 240

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH TRANSAKCÍ SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (v tis. Kč)

SPŘÍZNĚNÁ STRANA
TRŽBY NÁKUPY

2021 2020 2021 2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 417 467 416 553 106 83

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. 0 0 35 910 25331

Operátor ICT, a.s. 60 262 23 135 3 109

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 7 345 3 606 0 0
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SEZNAM PŘÍLOH:

1. Přehled akciových společností ovládaných hl. m. Prahou k 31. 12. 2021

2. Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31. 12. 2021 vč. společností s kapitálovou
    účastí akciových společností ovládaných přímo či nepřímo hl. m. Prahou

3. Přehled v Účetním období platných a účinných smluv mezi Osobou ovládanou a Osobou ovládající

4. Přehled v Účetním období platných a účinných smluv mezi Osobou ovládanou a Propojenými osobami

Sestaveno dne: 31. března 2022

Sestavil: Ing. Vítězslav Polok, finanční ředitel

Podpisový záznam statutárního orgánu:

        

                 Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

Příloha č. 1‒4

PŘEHLED
č. 1 – Přehled akciových společností ovládaných hl. m. Prahou k 31. 12. 2021 

č. 2 – Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31. 12. 2021 vč. společností  
s kapitálovou účastí akciových společností ovládaných přímo či nepřímo hl. m. Prahou

č. 3 - Přehled v Účetním období platných a účinných smluv  
mezi Osobou ovládanou a Osobou ovládající

Příloha č. 4 - Přehled v Účetním období platných a účinných smluv  
 mezi Osobou ovládanou a Propojenými osobami
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PŘEHLED AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH HL. M. PRAHOU K 31. 12. 2021   

PŘÍMO OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI IČ SÍDLO
% PODÍL 
NA ZKZK

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 000 05 886 Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 100 %

Kolektory Praha, a.s. 267 14 124 Pešlova 341/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 100 %

Kongresové centrum Praha, a.s. 630 80 249 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 45,652 %

Obecní dům, a.s. 272 51 918 Náměstí Republiky 1090/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 100 %

Operátor ICT, a.s. 027 95 281 Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 100 %

Prague City Tourism a.s. 073 12 890 Arbesovo náměstí 70/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 100 %

Pražská energetika Holding a.s. 264 28 059 Praha 10, Na Hroudě 1492, 100 05 51 %

Pražská plynárenská Holding a.s. 264 42 272 U Plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4 100 %

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 256 56 112 Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 100 %

Pražské služby, a.s. 601 94 120 Praha 9, Pod Šancemi 444/1 100 %

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 034 47 286 Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 100 %

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 256 72 541 Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 100 %

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 004 09 316 Praha 2, Blanická 1008/28, 120 00 100 %

VODA Želivka, a.s. 264 96 224 K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 90,0353 %

Výstaviště Praha, a.s. 256 49 329 Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 100 %

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 264 96 402 Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4 97,25 %

PŘÍLOHA č. 1

95
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PŘEHLED NEPŘÍMO OVLÁDANÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ K 31. 12. 2021 VČ. SPOLEČNOSTÍ 
S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH PŘÍMO ČI NEPŘÍMO HL. M. PRAHOU
NEPŘÍMO OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI 
A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

IČ SÍDLO % PODÍL NA ZK

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST % PODÍL NA ZK

Pražská strojírna a.s. 601 93 298 Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 133, 19017 100 %

RENCAR PRAHA, a. s. 005 06 397 Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8 28 %

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 256 32 141 Praha 5, Plzeňská 298/217a, 15000 100 %

Nové Holešovice, a.s. 119 26 384 Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 100 %

NEPŘÍMO OVLÁDANÁ SPOLEČNOST PRAŽSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S. % PODÍL PREH N
A ZK

Pražská energetika, a.s. 601 93 913 Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 58,046 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A.S. % PODÍL PRE NA ZK

eYello CZ, k.s. 250 54 040 Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 100 %

PREměření, a.s. 256 77 063 Na Hroudě 2149/19, Praha 10, 100 05 100 %

KORMAK Praha a.s. 485 92 307 náměstí Bratří Jandusů 34/34, Uhříněves, 104 00 Praha 10 100 %

PREservisní, s.r.o. 020 65 801 Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 100 %

PREzákaznická, a.s. 065 32 438 Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 100 %

PREdistribuce, a.s. 273 76 516 Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00 100 %

VOLTCOM, spol. s r.o. 447 94 274 Otevřená 1092/2, Praha 6, 169 00 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PREDISTRIBUCE, A.S. % PODÍL PRE NA ZKK

PREnetcom, a.s. 067 14 366 Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PREMĚŘENÍ, A.S. % PODÍL PRE NA ZKK

PRE FVE Světlík, s.r.o. 280 80 378 Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 100 %

SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o. 289 23 405 Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 100 %

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. 272 34 835 Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 100 %

PRE VTE Částkov, s.r.o. 279 66 216 Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 100 %

PRE FVE Nové Sedlo, s.r.o. 119 11 913 Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 100 %

PŘÍLOHA č. 2 PŘÍLOHA č. 2

PŘEHLED NEPŘÍMO OVLÁDANÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ K 31. 12. 2021 VČ. SPOLEČNOSTÍ 
S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH PŘÍMO ČI NEPŘÍMO HL. M. PRAHOU
NEPŘÍMO OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI 
A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

IČ SÍDLO % PODÍL NA ZK

NEPŘÍMO OVLÁDANÁ SPOLEČNOST PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ HOLDING A.S. % PODÍL PPH V PP

Pražská plynárenská, a.s. 601 93 492 Národní 37, Praha 1-Nové Město, 110 00 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. % PODÍL PP 
V DCEŘIN.SPOL.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
 člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 274 03 505 U Plynárny 500, Praha 4, 145 08 100 %

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 471 16 471 U Plynárny 1450/2a, Praha 4 – Michle, 140 00 100 %

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s. 630 72 599 U Plynárny 500, Praha 4, 140 00 100 %

Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 274 36 551 U Plynárny 500/44, Praha 4 – Michle, 140 00 100 %

Informační služby - energetika, a.s. 264 20 830 U Plynárny 500, Praha 4, 141 00 100 %

Montservis PRAHA, a.s. 005 51 899 Prachatická 209, Letňany, 199 00 Praha 9 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PROMETHEUS, ENERGETICKÉ SLUŽBY, A.S., 
ČLEN KONCERNU PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, 

% PODÍL PMT 
NA ZK

Teplo pro Kbely a.s. 097 83 172 U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4 75 %%

SPOLEČNOST S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST A.S., K
TERÁ NENÍ OVLÁDANÁ PVS A NEPŘÍMO HMP % PODÍL PVS NA ZK

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 256 56 635 Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 49 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. % PODÍL PS NA ZK

AKROP s.r.o. 264 32 331 Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice, 252 67 100 %

Pražský EKOservis, s.r.o. 032 98 973 Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, A.S. % PODÍL TSK NA ZK

CDSw - City Data Software, spol. s r.o. 452 78 482 Praha 10, Nepravidelná 156/2, 102 00 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ VODA ŽELIVKA, A.S. % PODÍL PS NA ZK

Želivská provozní a.s. 291 31 804 K Horkám 16/23, Praha 10-Hostivař, 102 00 100 %

Želivská dálniční a.s. 108 95 868 K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 100 %

Želivská dálniční a.s. ská rozvojová a.s. 108 96 562 K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 100 %

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU ÚČASTÍ ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, A.S. % PODÍL ZPVK NA ZK

Vodárna Káraný, a.s. 291 48 995 Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4 100 %
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PŘEHLED V ÚČETNÍM OBDOBÍ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH SMLUV 
MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ¨

INTERNÍ 
Č. 

SMLOUVY

SMLUVNÍ STRA-
NA TYP SMLOUVY NÁZEV / PŘEDMĚT 

SMLOUVY
DATUM

 UZAVŘENÍ

001/17 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o správě a údržbě veřejného osvětlení 
a dalších souvisejících zařízení

31. 08. 2017

012/19 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování dat z geografického 
informačního systému

16. 08. 2019

014/20 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb Smlouva o spolupráci při odstraňování havárií 30. 01. 2020

038/18 Hlavní město Praha Příkazní smlouva
Smlouva o zajištění obchodního využití reklamních ploch 
na stožárech veřejného osvětlení

04. 05. 2018

057/20 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb přípravy převzetí provozu 
městského kamerového systému hlavního města Prahy

31. 12. 2019

061/19 Hlavní město Praha Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na zpracování koncepce rozvoje
 veřejného osvětlení

18. 07.2019

070/20 Hlavní město Praha Nájemní smlouva
Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 785/17 
v katastrálním území Michle, obec Praha

01. 04. 2020

075/19 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb v oblasti 
informačních technologií

28. 03. 2019

076/20 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb
Předprojektová příprava k výstavbě přístřešků 
pro zastávky MHD

13. 05. 2020

104/18 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování poradenských služeb 23. 11. 2018

110/19 Hlavní město Praha Dohoda o mlčenlivosti
Dohoda o zachování mlčenlivosti a ochraně informací 
souvisejících s provozováním městského kamerového systému

26. 07. 2019

122/20 Hlavní město Praha Příkazní smlouva
Smlouva o zastupování při centrálním zadávání 
veřejných zakázek

21. 08. 2020

125/21 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb
Rámcová smlouva na zajištění vybraných prvků 
městského mobiliáře a dalších činností

16. 07. 2021

140/21 Hlavní město Praha Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce č. VYP/54/09/020627/2021 23. 06. 2021

156/20 Hlavní město Praha Smlouva o dílo Rámcová smlouvy o dílo 25. 09. 2020

157/21 Hlavní město Praha Smlouva o dílo Rámcová smlouva (Anfigraffiti nátěry 2021) 13. 10. 2021

176/20 Hlavní město Praha Smlouva o dílo Smlouva o dílo na odstraňování graffiti z budov 22. 10. 2020

202/20 Hlavní město Praha Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 1090 
v katastrálním území Staré Město, obec Praha 23. 11. 2020

217/20 Hlavní město Praha Smlouva o poskytování služeb Smlouva o zajištění provozuschopnosti 
městského kamerového systému 30. 12. 2020

219/20 Hlavní město Praha Smlouva o dílo Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace 
k přípojkám elektřiny pro přístřešky MHD 22. 12. 2020

219/21 Hlavní město Praha Dohoda o narovnání Dohoda o vypořádání Pokynů k poskytnutí plnění č. 10 a 11 14. 12. 2021

222/20 Hlavní město Praha Smlouva o zpracování 
osobních údajů Rámcová smlouva o zpracování osobních údajů 20. 10. 2021

75/21 Hlavní město Praha Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání - E-mobilita 17. 03. 2021

76/21 Hlavní město Praha Dohoda o narovnání Mobiliář 17. 03. 2021

77/21 Hlavní město Praha Dohoda o narovnání Smlouva na obnovu 2020 17. 03. 2021

95/21 Hlavní město Praha Smlouva o dílo Smlouva o dílo 20. 05. 2021

PŘÍLOHA č. 3

PŘEHLED V ÚČETNÍM OBDOBÍ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU
A PROPOJENÝMI OSOBAMI
INTERNÍ 

Č. 
SMLOUVY

SMLUVNÍ STRANA TYP SMLOUVY NÁZEV / PŘEDMĚT 
SMLOUVY

DATUM
 UZAVŘENÍ

11/21 PREdistribuce, a.s. Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání 08. 03.2021

011/20 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o dílo Smlouva o spolupráci při odstraňování havárií 02. 01. 2020

028/20 Operátor ICT, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb souvisejících 
s převzetím městského kamerového systému 28. 02. 2020

035/19 Pražská energetika, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 20. 02. 2019

042/18 Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o sdružených službách dodávky zemního 
plynu do provozovny Sokolovská, Praha 8 28. 05. 2018

048/20 Operátor ICT, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb z oblasti ICT bezpečnosti 
a procesní bezpečnosti 21. 01. 2020

074/19 Zdravotnická záchranná 
služba hlavního města Prahy Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování dat z geografického

 informačního systému (GIS) 26. 03. 2019

077/19 Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o sdružených službách dodávky zemního 
plynu do provozovny Sokolovská, Praha 8 28. 01. 2019

089/20 Akademie řemesel Praha 
- Střední škola technická Smlouva o poskytování služeb Zajištění odborného výcviku 28. 08. 2020

103/20 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o zajištění servisu a údržby 
dopravních kamer 30. 06. 2020

104/20 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Smlouva o poskytování služeb Rámcová smlouva o převzetí servisu a údržby 
vybraných technologií 30. 06. 2020

108/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Smlouva o dílo
Smlouva na projektovou a inženýrskou činnost 
PRO Projekt Modernizace sítě veřejného 
osvětlení – Lokalita P11 Háje 1 – nesynergická část

30. 06. 2021

109/21 VOLTCOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo
Smlouva na projektovou a inženýrskou činnost 
PRO Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení 
– Lokalita P8 Kobylisy

30. 06. 2021

110/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Smlouva o dílo
Smlouva  na projektovou a inženýrskou činnost 
PRO Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
 – Lokalita P13 Velká Ohrada – nesynergická část

30. 06. 2021

111/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Smlouva o dílo
Smlouva na projektovou a inženýrskou činnost 
PRO Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
 – Lokalita P6 Veleslavín – nesynergická část

30. 06. 2021

113/20 PREdistribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb Dálkové spínání a dálkový dohled 17. 07. 2020

114/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Městského radiového systému standardu 
TETRA hlavního města Prahy 26. 07. 2021

116/19 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování dat z geografického
 informačního systému (GIS) 02. 05. 2019

116/21 PREdistribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb dálkového 
spínání a dálkového dohledu 19. 07. 2021

118/19 Operátor ICT, a.s. Dohoda o mlčenlivosti Zachování mlčenlivosti - městský kamerový systém 21. 06. 2019

121/18 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Smlouva o poskytování služeb Smlouva o spolupráci při výuce žáků 27. 09. 2018

123/20 PREdistribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o společném zadávání veřejných 
zakázek k úpravě sítí pro elektromobilitu 
a další prvky „Smart City“

21. 08. 2020

133/21 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Smlouva o převodu práv a 
povinností Smlouva o převodu práv a povinností 26. 08. 2021

142/21 PREdistribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o zajištění přeložky zařízení dis. 
soustavy s pověřením žadatele 10. 08. 2021

144/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva DNS - Dodávka LED svítidel - lokalita Kunratice 21. 09. 2021

156/21 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Smlouva o dílo Provádění údržby a servisu zařízení 
pro měření rychlosti 04. 11. 2021

175/20 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Pilotní projekt park Fidlovačka – svítidla LED 
s biodynamickým řízením servisní smlouva 27. 10. 2020

PŘÍLOHA č. 4
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PŘEHLED V ÚČETNÍM OBDOBÍ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU
A PROPOJENÝMI OSOBAMI

INTERNÍ 
Č. 

SMLOUVY
SMLUVNÍ STRANA TYP SMLOUVY NÁZEV / PŘEDMĚT 

SMLOUVY
DATUM

 UZAVŘENÍ

176/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Dodávka LED svítidel - Lokalita Komořany 09. 11. 2021

178/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Dodávka LED svítidel – Strakonická 16. 11. 2021

182/20 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Servisní smlouva - Pilotní projekt park Ladronka – uliční 
svítidla s komunikační jednotkou umístěnou uvnitř svítidla 27. 10. 2020

187/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Dodávka LED svítidel – Nusle 19. 11. 2021

188/20 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Dodávka řídícího a monitorovacího systému do stávají-
cích rozvaděčů VO 27. 10. 2020

19/21 Akademie řemesel Praha - Střední škola 
technická Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání 29. 03. 2021

195/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Dodávka LED svítidel – lávka Vyšehradský železniční most 06. 12. 2021

196/21 Pražské služby, a.s. Dohoda o narovnání Vypořádání závazku za období od 1.5 - 16.5.2021 23. 11. 2021

199/21 Pražské služby, a.s. Rámcová smlouva Rámcová dohoda o poskytování služeb 1. část (dopravní 
značení) 13. 12. 2021

203/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Dodávka LED svítidel ul. Za Cukrovarem, Hradešínská, 
Na Krocínce, hřiště Anastázova, Puškinovo nám. 06. 12. 2021

206/21 Operátor ICT, a.s. Nájemní smlouva Smlouva o zajištění správy a údržby podstavců pro 
dobíjecí stanice 19. 11. 2021

207/21 Pražské služby, a.s. Rámcová smlouva Rámcová dohoda na provádění stavebních prací Mobi-
liář – Přístřešky 29. 11. 2021

208/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva DNS Dodávka led svítidel - ul. K Červenému vrchu 14. 12. 2021

215/20 Pražská energetika, a.s. Nájemní smlouva Smlouva o nájmu motorového vozidla 11. 12. 2020

215/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Kupní smlouva na dodávku modulů NEMA RF 10. 12. 2021

216/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Kupní smlouva Kupní smlouva na dodávku 3000 ks LED svítidel 17. 12. 2021

221/20 Operátor ICT, a.s. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytnutí poddodavatelských služeb – MKS 31. 12. 2020

26/21 PREdistribuce, a.s. Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání 08. 03. 2021

28/21 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání 26. 02. 2021

44/21 CDSw - City Data Software, spol. s r.o. Dohoda o narovnání Registr smluv - technická chyba 05. 03. 2021

51/21 Operátor ICT, a.s. Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání 18. 03. 2021

57/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Dohoda o narovnání Registr smluv - technická chyba - objednávka č. 
551200112 20. 04. 2021

58/21 FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Dohoda o narovnání Registr smluv - technická chyba - dodatky 2 a 3 - Chot-
kovy sady 20. 04. 2021

60/21 PREměření, a.s. Dohoda o narovnání Dohoda o narovnání 26. 04. 2021

67/21 Operátor ICT, a.s. Smlouva o poskytování služeb
SMLOUVA O PODPOŘE A SERVISU PROGRAMOVÉ-
HO VYBAVENÍ IKS HMP VE VZTAHU K TECHNOLO-
GIÍM ECC/IVISEC

03. 03. 2021

71/21 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Smlouva o poskytování služeb
Dílčí smlouva NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY A SERVISU 
TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍHO TELEMATICKÉHO 
DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU

13. 04. 2021

79/21 Operátor ICT, a.s. Smlouva o poskytování služeb

SMLOUVA O PODPOŘE A SERVISU PROGRAMOVÉ-
HO VYBAVENÍ INTEGROVANÉHO KAMEROVÉHO 
SYSTÉMU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VE VZTAHU K 
TECHNOLOGIÍM ECC/IVISEC

01. 04. 2021

PŘÍLOHA č. 4

PŘEHLED V ÚČETNÍM OBDOBÍ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU
A PROPOJENÝMI OSOBAMI
INTERNÍ 

Č. 
SMLOUVY

SMLUVNÍ STRANA TYP SMLOUVY NÁZEV / PŘEDMĚT 
SMLOUVY

DATUM
 UZAVŘENÍ

83/21 KORMAK Praha a.s. Smlouva o poskytování služeb Rámcová smlouva na zajištění služeb 
technického dozoru stavebníka 11. 05. 2021

84/21 Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci na zajištění servisu 

a údržby technologie pro řízení dopravy SSZ 04. 05. 2021

85/21 Operátor ICT, a.s. Smlouva ostatní Konsorciální smlouva o účasti na veřejné zakázce 03. 05. 2021

92/21 Správa služeb hlavního města Prahy Smlouva o poskytování služeb
Smlouva na poskytování telekomunikačních 
lužeb prostřednictvím Městského radiového 
systému standardu TETRA hlavního města Prahy

21. 07. 2021

PŘÍLOHA č. 4
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

za rok 2021

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“)

Společnost:
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
(dále jen „společnost“ nebo též „povinný subjekt“)

ZÁKONNÝ POŽADAVEK KOMENTÁŘ

a) počet podaných žádostí o informace
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnost obdržela 
osm (8) žádostí o poskytnutí informací podle zákona.

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnost vydala jedno (1) 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ve smyslu zákona.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo společnosti podáno
 jedno (1) odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu zákona.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v 
souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů 
na právní zastoupení

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nebyl vydán žádný rozsudek 
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona;  
společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., v tomto období 
nevynaložila žádné finanční prostředky na soudní řízení či právní 
zastoupení (včetně případných nákladů na vlastní zaměstnance).

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 neposkytla společnost 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., žádnou výhradní licenci.

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich 
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nebyla podle § 16a 
zákona podána stížnost.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 lze nalézt na webových stránkách: www.thmp.cz 

                 Tomáš Jílek                  Ing. Tomáš Novotný
       předseda představenstva                     místopředseda představenstva

V Praze dne 20. 5. 2022

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021, 
VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2021A ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA ROK 2021
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