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JSME PULZEM
NAŠÍ METROPOLE

Tomáš
Jílek 
předseda
představenstva

Vážení občané, volení zastupitelé,  
obchodní a techničtí partneři,
Vážení zaměstnanci a členové orgánů 
společnosti,

v době, kdy dostáváte tento dokument k za-
slouženému ohodnocení naší práce, je rok 2019 
již minulostí. V  zrcadle dramatických událostí 
dnešních dnů, kdy úvodní slovo píši s  rouškou 
na ústech a s  napjatým očekáváním každého 
negativního testu našich terénních zaměstnan-
ců, je rok 2019 milou vzpomínkou na klid na 
práci a na radost z prosperity. Jak ukazují čís-
la shrnutá do následujících stránek, i pro spo-
lečnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., 
to byl rok klidný a úspěšný. Ale zejména to byl 
rok růstu a dalšího rozvoje našich možností, rok 
plnění nových úkolů. S hrdostí na svoje spolu-
pracovníky Vám proto odevzdávám následující 
zprávy o lepším hospodářském výsledku, o dal-
ších zvládnutých kompetencích, tedy jedním 
slovem o zdraví společnosti a její připravenosti 
zvládnout rok 2020, v němž dostane slovo „zdra-
ví“ celou řadu nečekaných konotací. Nejblíže 
nám samozřejmě budou slova hovořící o zdraví 
našich blízkých, rodin, přátel, spolupracovníků, 
ale neméně důležité bude zdraví ekonomické  
a finanční. Věřím, že to společně zvládneme  
a že se zprávy roku 2020 budou číst také s hr-
dostí. Na nás, na všechny!

Prahasviti.cz může být nejen názvem našich 
webových stránek, ale i konstatováním toho, 
jak byl rok 2019 úspěšný. Vždyť dlouhodobá 
nesvítivost se díky nám v Praze pohybuje hlu-
boko pod 1 %. Nám to ale nestačilo! Takže Pra-
ha nejen svítila, ale pod naší taktovkou započal 
i přesun odpovědnosti za servis a provoz měst-
ského kamerového systému. Naše partne-
ry z  bezpečnostních složek a složek IZS jsme 
v  roce 2019 začali přesvědčovat, že je na nás 
spolehnutí a vysoký standard služeb bude i k je-
jich prospěchu. Rozšířil se počet zaměstnanců, 

provozních prostor a vybavení. Zvládnutý servis 
veřejného osvětlení nám umožnil začít s  jeho 
technologickou obnovou. Ale nejen tou běžnou, 
tedy výměnou starého za nové. Zahájili jsme 
projekty dálkového řízení osvětlení, projekty 
komunikace s jednotlivými svítidly, dynamické-
ho osvětlení nebo změny připravenosti našeho 
dispečinku, být více řídícím centrem než tele-
fonní centrálou. Když čtu tyto řádky, znovu se 
mně vrací na paměť slovo „zdraví“. Technologie 
hlavního města Prahy, a.s., zakončila rok 2019 
jako zdravá a prosperující společnost. Taková, 
která může, zejména díky svým zaměstnan-
cům, čelit výzvám roku 2020.

Závěrem mně dovolte konstatovat, že před-
ložená výroční zpráva společnosti Technolo-
gie hlavního města Prahy, a.s., věrně repre-
zentuje hospodaření společnosti v roce 2019  
a dovoluje si Vám představit celkový obrázek 
jejího úspěšného fungování. Zdravé financo-
vání, kvalitní lidské zdroje a excelentní vztahy 
s akcionářem dovolují pokračovat v  roce 2020 
plněním dalších úkolů z oblasti správy, servisu  
a budování městských technologií. 

Jsem rád, že Vám, občanům naší krásné me-
tropole, a Vašim voleným zástupcům vykoná-
vajícím akcionářská práva, mohu předložit tuto 
pozitivní zprávu o zdravotním stavu naší společ-
nosti.

Tomáš Jílek 
předseda představenstva THMP, a.s.
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Tomáš Jílek 
předseda představenstva

Ing. Tomáš Novotný 
místopředseda představenstva

Ing. Libor Fiala 
člen představenstva

Ing. Věra Bursíková
ředitelka úseku správy 
a obnovy

Radek Pergl 
ekonomický ředitel

Ing. Drahomír Dostál 
ředitel úseku výstavby  
a investic

Ing. Vlastimil Pešula 
ředitel úseku servisu 
a údržby

Ing. Kamil Chudada 
ředitel úseku informačních  
a komunikačních technologií

Bc. Jiří Purm 
ředitel úseku obchodu 
a marketingu
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Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

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

IČ: 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. 2019

Okamžik zpracování výroční zprávy: 15. 4. 2020

Předmět podnikání:
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 •  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • 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
 • nákup, prodej, správa a údržba nemovitých věcí
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • ubytovací služby
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • velkoobchod a maloobchod

Základní kapitál: 132 000 tis. Kč

Jediný akcionář:
 •  hlavní město Praha, sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, 

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581

Akcie:
 • 6 600 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 tis. Kč
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Valná hromada
Jediným akcionářem společnosti je hlavní 
město Praha. Funkci valné hromady plní, 
v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních společnostech a družstvech, 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. 2019
 • Mgr. Václav Kučera, předseda
 • Mgr. Jiří Knitl, místopředseda
 • Ing. Jan Decker, CSc., člen
 • Ing. Michal Kučera, člen
 • Bc. Radek Lojda, člen
 • Mgr. Tomáš Šídlo, člen
 • Ing. Alexandra Udženija, člen

 

Změny v roce 2019
 •  dne 11.  3.  2019 byli z  funkce členů 

dozorčí rady odvoláni Radomír Nepil, 
Bc. Jiří Nonfried, Ing.  Jiří Nouza, Ing. Karel 
Grabein Procházka, Jan Říčař, MBA, Jan Wolf 
a Ing. Alexandra Udženija

 •  s účinností od 12. 3. 2019 byli členy dozorčí 
rady zvoleni Ing. Jan Decker, CSc., Mgr. Jiří 
Knitl, Ing.  Michal Kučera, Bc. Radek Lojda,  
Mgr. Tomáš Šídlo a Ing. Alexandra Udženija

 •  dne 25.  3.  2019 byl členem dozorčí rady  
zvolen Mgr. Václav Kučera

 •  dne 27. 3. 2019 byl předsedou dozorčí rady 
zvolen Mgr. Václav Kučera a místopředse-
dou Mgr. Jiří Knitl

Jednání dozorčí rady
Dozorčí rada jednala v  roce 2019 dle schvále-
ného harmonogramu a aktuálních potřeb spo-
lečnosti. Činnost dozorčí rady byla zaměřena 
zejména na kontrolu hospodaření, dohled nad 
plněním rozhodnutí jediného akcionáře, do-
hled nad organizací veřejných zakázek a kont-
rolu plnění smlouvy o správě a údržbě veřejné-
ho osvětlení.

Představenstvo
Představenstvo společnosti je pětičlenné, 
k 31. 12. 2019 bylo ale fakticky pouze tříčlen-
né. Funkční období členů je pětileté. Jménem 
společnosti jednají vždy nejméně dva členové 
představenstva společně.

Složení představenstva k 31. 12. 2019
 •  Tomáš Jílek, předseda
 •  Ing. Tomáš Novotný, místopředseda
 •  Ing. Libor Fiala, člen

Změny v roce 2019
 •  v  roce 2019 nedošlo k  žádným změnám 

ve složení představenstva

Jednání představenstva
Představenstvo jednalo v roce 2019 dle aktuál-
ních potřeb společnosti. Představenstvo se za-
bývalo především možnostmi dalšího rozvoje 
společnosti, dohledem nad plněním obchod-
ně-finančního a investičního plánu, nastavením 
interních procesů, plněním obchodních smluv 
a přípravou na převzetí městského kamerového 
systému.
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Správa a údržba veřejného osvětlení 

Přehled spravovaných zařízení

Stav spravovaných zařízení k 31. 12. 2019

Předmětem výkonu správy je soustava veřej-
ného osvětlení, která se skládá z osvětlovacích 
těles, nosných konstrukcí, kabelových rozvodů, 
plynových rozvodů, napájecích a rozvodných 
skříní a zapínacích míst. K tomuto souboru 
technické infrastruktury byly předány mapové 
podklady a databáze zařízení. 

Pracovníci THMP fyzicky spravovali ke dni  
31. 12. 2019 celkově 1.542 ks zapínacích míst  
v terénu. Při převzetí zařízení v  průběhu roku 
2018 provedli zaměstnanci THMP fotodoku-
mentaci, popis stavu a ověření souladu pasportu 
se skutečností, přičemž tato data jsou průběžně 
aktualizována a spravována. Společnost i v roce 
2019 realizovala program ověření pasportizace 
všech prvků systému veřejného osvětlení v rám-
ci programu skupinové výměny světelných zdro-
jů. Plošné ověření pasportu VO bude probíhat 
až do roku 2023. Po dokončení plošného ověřo-
vání pasportizace bude další údržba databáze  
a mapových podkladů prováděna na základě 
změn v rámci stavební činnosti, podnětů servis-
ních posádek a namátkových kontrol.
Do spravovaného souboru technické infrastruk-
tury patří veřejné osvětlení, přisvětlení přecho-
dů, plynové osvětlení, věžní a veřejné hodiny, 
přípojky městského mobiliáře a osvětlení bu-
dov, soch a architektonických prvků (slavnostní 
osvětlení).

K 31. 12. 2019 činil celkový počet spravovaných 
zařízení 143.850 ks, přičemž z  hlediska počtů 
zařízení jsou nejvíce zastoupeny světelná mís-
ta veřejného osvětlení (dále také „VO“) v počtu 
135.273 ks, u nichž také došlo k nejvýznamněj-
šímu nárůstu spravovaných zařízení oproti roku 
2018, přičemž se jednalo o navýšení počtu spra-
vovaných světelných míst VO o 198 ks.

Typ zařízení Počet 2019

Zapínací místa 1 542

Veřejné osvětlení - VO (SM) 135 273

Plynové osvětlení - VO (SM) 417

Přisvícení přechodů 1 229

Slavnostní osvětlení - SO (SM) 3 242

Architektonické světelné prvky - ASP 534

Speciální architektonická světla - SAO 154

Veřejné hodiny 458

Věžní hodiny 57

Přípojky městského mobiliáře - PMM 944

Přehled evidovaných poruch 
– založené tikety 

V  rámci daného období bylo zaevidováno 
26.687 tiketů nahlášených poruch, přičemž nej-
více jich bylo v prvním a druhém kvartále roku 
2019. Nejvíce založených tiketů bylo zadáno 
v  měsíci březnu v  počtu 2.612 ks. Tento stav 
je zcela obvyklý vzhledem k prodloužení doby 
svícení a chladnému a vlhkému počasí. V da-
ném období bylo uzavřeno 27.174 tiketů, část 
otevřených tiketů byla převedena k  realizaci 
z  roku 2018 a současně část se promítla i do 
roku 2020.

V  rámci zaevidovaných tiketů ve sledovaném 
období tvořily téměř 90 % z  celkového počtu 
„Poruchy VO“, ty byly evidovány v celkovém po-
čtu 23.572 tiketů. Níže uvedené schéma posky-
tuje informaci  o jednotlivých podkategoriích 
„Poruch VO“, z nichž jsou nejvýznamněji zastou-
peny závady na VO, které se týkaly zejména ne-
funkčních výbojek.
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THMP zahájila dispečerskou službu dne  
31. 5. 2018 v 19:00 a to po dvoutýdenním zku-
šebním provozu. Příprava převzetí nepřetržité 
7/24/365 služby probíhala v koordinaci se stá-
vajícím provozovatelem dispečinku VO. K roz-
hodnému datu došlo k finálnímu přesměrová-
ní telefonních linek, elektronické komunikace, 
SW prostředí pro evidenci závad na pracoviště 
THMP. Bylo zavedeno bezplatné telefonní číslo 
800 40 40 60 pro hlášení poruch a závad na 
zařízení VO. Současně byla i během roku 2019 
realizována informační kampaň podporující 
hlášení závad na veřejném osvětlení. 

V průběhu roku 2019 společnost přijala hláše-
ní o závadách a založila cca 26.687 záznamů 

o poruchách. Níže uvedené schéma poskytuje 
informaci o dílčích subjektech, které iniciovaly 
založení tiketů nahlášením podnětů na dispe-
čink THMP. Nejvýznamněji je zastoupeno hlá-
šení poruch ze strany občanů, které představuje 
cca polovinu všech nahlášených poruch. Téměř 
22,6 % bylo nahlášeno našimi pracovníky v rám-
ci preventivně servisních činností.
Graf zobrazuje míru rozvrstvení hlášených  
a zpracovaných tiketů (poruch) podle priorit 
v jednotlivých měsících. Zde je patrná vyrovna-
ná bilance u priorit vysoká a normální. U prio-
rity nízká dochází k přirozenému přelivu mezi 
jednotlivými měsíci, který je ovlivněn časovou 
náročností jednotlivých poruch.

V  souladu s Rámcovou smlouvou byly prováděny kontroly svítivosti, níže jsou uvedeny dosažené  
parametry nesvítivosti, která je stanovena na max. úrovni 2 %.
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POČET PORUCH VO V PODKATEGORI

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Založeno nízká 2 224 2 303 2 358 2 364 1 788 1 519 1 042 1 580 1 506 1 966 1 997 1 690
Založeno normal 161 103 94 91 213 181 180 240 212 311 327 260
Založeno vysoká 146 91 160 138 181 128 156 146 201 256 172 202
Uzavřeno nízká 2 457 2 409 2 661 2 313 1 824 1 581 1 052 1 466 1 501 1 806 2 100 1 657
Uzavřeno normal 159 104 95 86 188 172 188 244 235 311 329 262
Uzavřeno vysoká 145 93 159 140 165 121 165 131 219 256 179 201
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Servisní činnosti

V rámci plnění povinností správce THMP v roce 2019 zajišťovala v prvé řadě operativní servisní čin-
nosti  v režimu 7/24 při odstraňování závad nahlášených na dispečink THMP (podněty veřejnosti, 
policie, složky IZS, apod.), tak na preventivní úkony, které zvyšují spolehlivost zařízení. 
Vedle operativního odstraňování nahlášených závad byl v  roce 2019 kladen velký důraz na  
pokračování započaté preventivní údržby spravovaného zařízení VO. Perioda preventivní skupinové 
výměny spravovaných světelných zdrojů na území hlavního města Prahy je stanovena na 5 let. 
V roce 2018 bylo realizováno celkem 6.142 výměn světelných zdrojů. V roce 2019 bylo realizováno 
celkem 28.600 výměn světelných zdrojů.

Plánovaná noční údržba (PNU)

Další činností preventivní údržby THMP je plánovaná noční údržba (PNÚ) na území hlavního města 
Prahy, během níž je servisními posádkami THMP vykonávána plánovaná noční kontrola zařízení VO. 
V rámci PNÚ jsou posádkami THMP řešeny poruchy zařízení VO zjištěné během PNÚ. Přehled světel-
ných míst zkontrolovaných v průběhu roku během PNÚ je uveden v následujícím grafu. V rámci 
cyklů plánované noční údržby bylo za rok 2019 provedeno v součtu 834.126 kontrol, z tohoto počtu 
jich v oblasti JIH proběhlo 416.364 a v oblasti SEVER 417.762.

Z hlediska jednotlivých typů světelných zdrojů došlo k výměně zejména 50W výbojek, které tvořily 
z celkového počtu cca 70 %. Kritériem pro vykonání skupinové výměny světelných zdrojů je stáří 
instalovaných světelných zdrojů, to znamená, že do plánu skupinové výměny světelných zdrojů jsou 
zahrnuty vždy zdroje, u nichž se blíží životnost hranici limitu stanovené výrobcem. Přehled lokalit, 
kde byla vykonána skupinová výměna světelných zdrojů, je uveden v níže uvedeném přehledu.
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SVSZ KÚ ZM - POČTY

Datum Počet kontrolovaných SM 
VO Počet nesvítivých SM VO Nesvítivost (%)

Leden 850 9 1,06%

Únor 819 6 0,73%

Březen 858 14 1,63%

Duben 831 3 0,36%

Květen 976 10 1,02%

Červen 839 4 0,48%

Červenec 876 3 0,34%

Srpen 918 4 0,44%

Září 738 17 2,30%

Září 738 5 0,68%

Říjen 835 5 0,60%

Listopad 872 2 0,23%

Prosinec 935 8 0,86%
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Revize

V průběhu roku 2019 byly na části spravovaného zařízení VO vykonány pravidelné revize elektrické 
instalace, u nichž byl předchozí pravidelnou revizí stanoven termín vykonání následné revize v roce 
2019. V plánu preventivní údržby je periodicita provádění pravidelných revizí elektrické instalace 
zařízení VO stanovena na čtyřletý cyklus. V předchozím roce 2018 byla na zařízení VO vykonána 
pravidelná revize elektrické instalace na 36.933 světelných místech. V  roce 2019 byla na zařízení 
VO vykonána pravidelná revize elektrické instalace na 47.027 světelných místech, 510 ks ZM a 115 
přechodech. Přehled pravidelných revizí během roku 2019 je uveden v následujícím grafu.

Kabelové poruchy

Kabelové vedení VO je realizováno pomocí zemního vedení, sporadicky se objevují úseky, kde je 
vedení realizováno buď distribuční sítí či samonosným kabelem. Původní úseky jsou realizované ka-
bely AYKY od průřezu vodiče 10mm2 do 35mm2, nově budované úseky jsou pak kabely typu CYKY 
od průřezu vodiče 4Bx10mm2 do 25mm2. 
Graf znázorňuje v kalendářních měsících celkový počet oprav a celkové náklady na vytyčování a od-
straňování poruch elektrické kabelové sítě veřejného osvětlení v průběhu roku 2019.
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Vyjadřování v rámci stavebních řízení

Součástí správy veřejného osvětlení je zastu-
pování vlastníka ve vztahu k třetím osobám. 
Nejčastěji společnost zastupuje hlavní měs-
to Prahu při přípravě a realizaci staveb ja-
kožto dotčený orgán ve stavebním řízení.  
O změně správce VO informovala společnost 
všechny stavební úřady v hl. m. Praze. Společ-
nost v roce 2019 posuzovala a připomínkova-
la 4.000 projektových dokumentací a vydala 

k nim stanoviska, jež ochraňují zájmy vlastníka 
infrastruktury VO.

Od zahájení správy byl zřízen portál pro elek-
tronickou komunikaci pro účely posouzení  
a vydání stanoviska k  projektové dokumenta-
ci. Podařilo se prakticky veškerou komunikaci 
s  třetími stranami přesunout do elektronické 
formy

Kabelové pole

S ohledem na stáří kabelové sítě VO, kdy část 
kabelového vedení VO je již na hranici životnos-
ti, je nutné v koordinaci s dalšími správci inže-
nýrských síti v rámci sdružených prací průběžně 
realizovat obnovu kabelového vedení pro za-

chování funkčního a provozuschopného stavu 
napájení rozvodů VO. Graf znázorňuje v kalen-
dářních měsících celkový počet výměn kabelo-
vých polí VO a celkové náklady na výměnu ka-
belových polí elektrické kabelové sítě veřejného 
osvětlení v průběhu roku 2019.
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KABELOVÉ POLE POČET/CENA
Počet KP Součet z Cena bez DPH2

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
otevřené tikety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
tikety 394 397 374 339 332 336 326 349 318 340 305 190
došlé tikety 394 397 374 339 332 336 326 349 318 340 305 197
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Obnova a modernizace veřejného 
osvětlení

V  předmětném období společnost THMP za-
hájila realizaci jednotlivých pilotních projektů  
v rámci obnovy a modernizace veřejného osvětle-
ní. Ke konci roku 2019 bylo 8 ZM osazeno řídícím  
a monitorovacím systémem (RMS) a Bezručo-
vy sady byly osazeny svítidly s komunikací. Byla 
provedena částečná úprava VO na Libeňském 
mostě, demontáž starých kovových stožárů při-
pevněných k  mostním betonovým stožárům  
a výměna svítidel za nová LED svítidla. 

Dále byl proveden nátěr 403 stožárů, 1 226 sto-
žárů bylo opatřeno tzv. antiplakátovým nátěrem 
a byly provedeny repase 2 věžních hodin. 

Koncepce veřejného osvětlení

V  roce 2019 THMP zahájila zpracování první 
etapy díla na základě smlouvy o dílo schválené 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1364, která se 
zabývá analýzou současného stavu. Jako soft-
warové prostředí pro správu datových výstupů 
koncepce byla zvolena a zajištěna rozšířená 
platforma ArcGIS, kterou THMP používá a která 
po přechodu na tuto vyšší verzi licence pokrývá 
potřeby zpracování Koncepce VO. 

První etapa, tj. analýza současného stavu (dále 
Analýza), obsahuje analýzu struktury jednot-
livých prvků, analýzu stáří, analýzu zapína-
cích míst a analýzu spotřeby elektrické ener-
gie. První etapa Analýzy byla dokončena dle 
termínu ve smlouvě o dílo, tj. k  17. 1. 2020  
a předána MHMP. Tento materiál bude vý-
chozím podkladem pro zpracování dalších 
kapitol Koncepce VO jak pro THMP, tak pro  
ostatní zpracovatele Koncepce. 

Společnost THMP se bude mimo kapitoly vy-
plývající ze smlouvy o dílo (tj. Analýza sou-
časného stavu, Plán obnovy a modernizace 
a Implementace datových výstupů) ucházet  
i o další kapitoly - Světelně technická část  
a Standardy výrobků. Byla zpracována webo-
vá aplikace pro nahlížení do pasportu VO pro  
ostatní zpracovatele Koncepce, na základě po-
volení MHMP budou zpřístupněny přihlašovací 
údaje.
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V listopadu 2018 schválila rada hlavního měs-
ta rozhodnutí, že HMP uzavře se společností 
THMP smlouvu o zajištění provozuschopnosti 
MKS (městského kamerového systému). THMP 
si nechala zpracovat studie převzetí celého sys-
tému MKS, ze kterých vyplynula nedostatečná 
dokumentace stávajícího stavu. I s ohledem na 
to v průběhu roku 2019 byly řešeny smluvní 
vztahy mezi HMP a THMP.

V  předmětném období došlo postupně k  po-
sílení pracovního týmu pro zajištění servisních 
činností a zároveň byla řešena vzájemná spolu-
práce se společností Operátor ICT, a. s. Tým MKS 
připravil a implementoval nový software od 
společnosti Atlassian pro správu poruchových 
lístků a pasportizaci technologie MKS. Byly také 
vytvořeny a nastaveny procesy pro servis a údrž-
bu systému MKS včetně procesů na dispečinku 
THMP. V průběhu druhé poloviny roku se naši 
technici seznamovali s projektem MKS alespoň 
do té úrovně, která byla v tu dobu dostupná.

V listopadu 2019 bylo středisko MKS začleněno 
do úseku IKT (Informační a komunikační tech-
nologie), který vznikl v důsledku dalších poten-
ciálních projektů ve spolupráci s  městskými 
organizacemi, zejména s Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Na konci roku 2019 byly podepsány smlouvy, 
na jejichž základě THMP zahájila od 1. 1. 2020 
kompletní zajištění servisu a provozuschopnos-
ti MKS.
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Obchodní činnosti THMP jsou zajišťovány na 
základě rámcové smlouvy o správě, provozu  
a údržbě veřejného osvětlení a dalších sou-
visejících zařízeni hl. m. Prahy, uzavřené dne 
31. 8. 2017 mezi hlavním městem Prahou  
a společností Technologie hlavního města Pra-
hy, a.s. Na jejím základě jsou obchodním oddě-
lením zajišťovány zejména následující činnosti: 

 • posouzení žádostí,

 •  uzavírání smluvních vztahů a správa smluv 
na umístění tzv. reklamních a nereklam-
ních 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,

 •  dále jsou zajišťovány pronájmy stožárů VO 
městským částem hlavního města Prahy 
pro umístění vánočních dekorů. 

Činnosti prováděné na základě výše citované 
rámcové smlouvy jsou zajišťovány na bázi tzv. 
příkazního vztahu, tj., smluvní vztahy jsou uzaví-
rány jménem HMP a na účet HMP, veškeré pří-
jmy z těchto činností jsou výnosy HMP. 

THMP spravuje cca 200 smluv týkajících se výše 
uvedených činností, přičemž v minulém roce, 
resp. za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
dosáhl objem výnosů HMP z výše uvedených 

činností částky 15 841 tis. Výnosy byly hrazeny 
na účet HMP. 

V souladu s rámcovou smlouvou je ze strany 
společnosti realizován pravidelný monitoring 
protiprávně umístěných reklamních nosičů  
a plakátů, které jsou na místě také odstra-
ňovány. Ve všech případech, kdy je možné 
ztotožnit pravděpodobného majitele propa-
gace, jsou zasílána oznámení o odstranění  
s výzvou ke zdržení se dalšího protiprávního 
jednání. U pevně uchycených nosičů ke stožá-
rům VO jsou zasílány výzvy k odstranění a v pří-
padě, kdy k odstranění potenciálně zjištěným 
majitelem černé reklamy nedojde do 14 dnů 
od zaslání výzvy, odstranění provede servisní 
oddělení THMP, které k tomuto účelu disponu-
je technickými prostředky. V průměru je měsíč-
ně identifikováno a odstraněno cca 50 až 100 ks 
protiprávně umístěných doplňků. V  některých 
měsících jich je výrazně více, zejména s  ohle-
dem na sezónnost organizace různých akcí, 
týká se především cirkusů. Obchodní oddělení 
informuje v rámci zasílaných výzev o legitim-
ních možnostech pronájmů reklamních ploch 
na stožárech VO na území hlavního města Pra-
hy, kdy cílem je jak eliminace černých výlepů, 
tak i potenciální navýšení příjmů z  pronájmu 
reklamních ploch nebo nereklamních nosičů. 
Díky pečlivé a důsledné práci servisního oddě-
lení se podařilo v roce 2019 výrazně omezit vý-
lep „černé reklamy“. K  tomuto stavu pomohlo  
i zavedení „antiplakátového“ nátěru na stožá-
rech VO. 

V tomto úsilí budeme pokračovat i v roce 2020.

Zajištění obchodního využití reklamních 
ploch v systému veřejného osvětlení

V souladu se smlouvou o zajištění obchodní-
ho využití reklamních ploch v systému veřejné-
ho osvětlení hlavního města Prahy, uzavřenou 
dne 4. 5. 2018 mezi hlavním městem Prahou  
a společností Technologie hlavního města Prahy, 
a.s., obchodní oddělení zajišťuje agendu proná-
jmu reklamních ploch, která především spočívá: 

 •  ve vyhodnocování došlých požadavků 
vybraných agentur k umístění reklamních 
nosičů na stožárech VO,

 •  evidenci, uzavírání smluvních vztahů 
a dodatků smluv,

 •  průběžné kontrole umístění,

 •  a pravidelné fakturaci nájemného jménem 
HMP a na jeho účet. 

Umisťování definovaných formátů nosičů se řídí 
pravidly vydanými na základě usnesení Rady HMP  
č. 1588 ze dne 27. 6. 2017.
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Hlavní činností společnosti bude i v následují-
cích letech správa a údržba veřejného osvětlení, 
resp. poskytování dalších služeb, jež s veřejným 
osvětlením souvisí. Druhou nejvýznamnější za-
kázkou je od počátku roku 2020 zajišťování pro-
vozu městského kamerového systému.

Z nových činností je připravována správa a údrž-
ba telemetrických a dopravních systémů, pro-
jektová činnost a poskytování různých technic-
kých služeb v rámci konceptu tzv. „smart city“.

Tržby by se měly i v následujících letech zvyšovat, 
ale již pomalejším tempem než dosud. Odha-
dované výnosy pro rok 2021 činí 535 990 tis. Kč.

Obchodně finanční plán na rok 2020 a výhled na rok 2021 (v tis. Kč)

Položka Plán na rok 2020 Výhled na rok 2021

Správa a údržba veřejného osvětlení 196 000 202 040

Obnova a modernizace veřejného osvětlení 136 961 150 000

Nátěry stožárů veřejného osvětlení 0 8 000

Odstraňování škod na veřejném osvětlení 4 000 4 300

Zpracování koncepce rozvoje veřejného osvětlení 1 641 6 000

Ostatní služby související s elektrickými zařízeními 5 000 5 000

Zajišťování provozu městského kamerového systému 63 000 58 400

Obnova a modernizace městského kamerového systému 0 30 000

Správa a údržba telemetrických a dopravních systémů 5 000 35 000

Projektová a jiná obdobná činnost 2 000 3 700

Činnosti související s městským mobiliářem 0 22 500

Obchodní využití reklamních ploch 7 500 7 800

Ostatní tržby z prodeje služeb 2 300 3 200

Jiné provozní výnosy 200 200

Finanční výnosy 700 150

Výnosy 424 302 536 290

Spotřebované nákupy 65 860 96 800

Služby 200 852 222 227

Osobní náklady 149 320 187 600

Daně a poplatky 680 1 210

Jiné provozní náklady 2 500 5 000

Odpisy, rezervy, komplexní náklady a opravné položky 2 636 19 923

Finanční náklady 100 150

Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 100 1 300

Náklady 422 048 534 210

Výsledek hospodaření 2 254 2 080
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K 31. 12. 2019 měla společnost vytvořeno celkem 141 pracovních míst. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 činil 115.

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy mezi společností a za-
městnanci jsou upraveny především zákoníkem 
práce, pracovním řádem a pracovními smlou-
vami.

V  průběhu roku 2019 byl rozvázán pracovní 
poměr se 31 zaměstnanci, z  toho ve dvanácti 
případech ve zkušební době, šestkrát dohodou, 
šestkrát výpovědí ze strany zaměstnance, jed-
nou výpovědí ze strany zaměstnavatele, jednou 
okamžitým zrušením a pětkrát skončil pracovní 
poměr uplynutím doby určité.

V souladu se směrnicí o zaměstnaneckých be-
nefitech přispívá společnost zaměstnancům na 
stravování, penzijní připojištění a životní pojiště-
ní, popřípadě na některé jiné výdaje.
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Vývoj měsíčních nákladů na mzdy v roce 2019 (v tis. Kč)
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Společnost neměla v roce 2019 žádné aktivity 
v oblasti výzkumu a vývoje, ani v oblasti ochrany 
životního prostředí.

Společnost nemá pobočku nebo jinou část 
obchodního závodu v zahraničí.
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Hospodaření společnosti za rok 2019 skonči-
lo ziskem ve výši 2 996 tis. Kč. O něco lepšího 
výsledku než původně plánovaného se poda-
řilo dosáhnout i přes posunutí termínu pře-
vzetí správy městského kamerového systému  
a výpadku tržeb z této činnosti.

Výnosy

Celkové provozní výnosy dosáhly částky 
208 563 tis. Kč, tj. 94,2 % schváleného plánu.

Většina tržeb byla splněna dle předpokladů. 
Nesplněny zůstaly pouze příjmy ze správy měst-
ského kamerového systému, neboť převzetí této 
činnosti bylo přesunuto ze začátku II.  pololetí 
2019 až na rok 2020, a ze zpracování koncepce 
rozvoje veřejného osvětlení (i zde je důvodem 
uzavření smlouvy až ve II. pololetí 2019).    

Překročeny byly naopak tržby z tzv. jiných slu-
žeb souvisejících s elektrickými zařízeními, jež 
zahrnují např. údržbu a servis vánočního či 
slavnostního osvětlení, montáže a demontáže 
stožárů veřejného osvětlení pro jiné osoby než 
hlavní město Prahu atp., a z  ostatních služeb 
(zejména poradenské služby).

Náklady

Plánované provozní náklady byly vyčerpány  
z 93,0 %. Obdobně jako na straně výnosů se také 
zde projevilo posunutí termínu převzetí správy 
městského kamerového systému. Z  ostatních 
položek byly největší rozdíly u spotřebovaného 
materiálu pro údržbu, obnovu a modernizaci 
veřejného osvětlení a u oprav veřejného osvět-
lení.

Spotřebované nákupy

Největší objem prostředků byl vynaložen za 
materiál pro opravy, popřípadě obnovu a mo-

dernizaci, veřejného osvětlení (stožáry, patice, 
svítidla aj). Vzhledem ke skutečnosti, že odhad 
těchto nákladů byl, jak se později ukázalo, nad-
hodnocen a část činností v rámci údržby veřej-
ného osvětlení je nadále zajišťována externě, 
byla tato položka vyčerpána pouze ze 43,4 %.

Z ostatního materiálu představuje nejvýznam-
nější část výpočetní technika a jiné kancelářské 
potřeby, pracovní nářadí a nábytek. 

Služby

Očekávané náklady na služby byly splněny vel-
mi přesně (98,4 %). Plán byl překročen u oprav 
veřejného osvětlení, tzv. jiných oprav, nákla-
dů na reprezentaci a subdodávek při obnově  
a modernizaci veřejného osvětlení.

U oprav veřejného osvětlení jsou důvodem ná-
růstu těchto výdajů zejména nutné výměny ka-
belových polí. Externě zajišťována je též údržba 
plynového veřejného osvětlení a zčásti i havarij-
ní opravy.

Vyšší náklady na tzv. jiné opravy a udržování 
jsou zapříčiněny nutností větších oprav kancelá-
ří v sídle společnosti a nového střediska v Michli.

V  případě obnovy a modernizace veřejného 
osvětlení bylo při sestavování plánu počítáno 
s  tím, že společnost bude zajišťovat pouze in-
ženýrskou činnost, popřípadě některé jiné dílčí 
činnosti. Jelikož ale v průběhu roku 2019 bylo 
rozhodnuto, že společnost zajistí vybrané akce 
kompletně, jsou vyšší i náklady na externí sub-
dodávky.     

Osobní náklady

Plán osobních nákladů byl překročen o 10,0 %. 
Hlavními příčinami byl pokračující růst mezd 
na trhu práce a postupné rozšiřování činnosti 

společnosti o nové aktivity (údržba a servis vá-
nočního a slavnostního osvětlení, příprava na 
výkon projektové činnosti a správy a údržby 
telemetrických a dopravních systémů) a s  tím 
spojený nábor zaměstnanců.

Daně a poplatky

Výdaje za daně a poplatky dosáhly částky 
1 043 tis. Kč. V tomto případě je důvodem vyš-
šího čerpání především neuplatněný nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty u motorových 
vozidel užívaných částečně pro soukromé účely.

Jiné provozní náklady

Nejvýznamnější část těchto nákladů tvoří po-
jistné. Jelikož plánovaný nákup montážních 

plošin a dalších motorových vozidel proběhl 
z  velké části až v  závěru loňského roku, bylo 
nižší i pojistné.

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích 
období a opravné položky v provozní oblasti

Odpisy pouze ve výši 48,8  % plánu souvisí 
s  pozdějším nakoupením montážních plošin 
a jiných motorových vozidel, a dále s posunu-
tím termínu dokončení výstavby skladové haly 
ve středisku v Libni.

Společnost vytvořila v  roce 2019 novou re-
zervu na opravu kanceláří v  hlavní budově 
a opravnou položku k  jedné exekučně vymá-
hané pohledávce.
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Účetní položka Plán 
na rok 2019

Skutečnost
za rok 2019 Plnění v %

PROVOZNÍ VÝNOSY 221 410 208 563 94,2%

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 221 290 205 352 92,8%

602 - Tržby z prodeje služeb 221 290 205 352 92,8%

Správa a údržba veřejného osvětlení 177 180 178 776 100,9%

Obnova a modernizace veřejného osvětlení 10 000 9 345 93,5%

Odstraňování škod na veřejném osvětlení 4 000 5 141 128,5%

Zpracování koncepce rozvoje veřejného osvětlení 3 760 1 069 28,4%

Jiné služby související s elektrickými zařízeními 800 2 520 315,0%

Obchodní využití reklamních ploch 6 700 6 816 101,7%

Zajišťování provozu městského kamerového systému 18 800 0 0,0%

Ostatní služby 50 1 685 3370,0%

64 - Jiné provozní výnosy 120 3 211 2675,8%

642 - Tržby z prodaného materiálu 120 206 171,7%

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 2 972

648 - Ostatní provozní výnosy 0 33

PROVOZNÍ NÁKLADY 221 346 205 762 93,0%

50 - Spotřebované nákupy 41 370 19 251 46,5%

501 - Spotřeba materiálu 39 900 18 917 47,4%

Materiál pro údržbu, obnovu a modernizaci veřejného 
osvětlení 26 500 11 489 43,4%

Materiál pro městský kamerový systém 4 000 0 0,0%

Pohonné hmoty 3 400 1 363 40,1%

Ostatní materiál 6 000 6 065 101,1%

502 - Spotřeba energie 1 470 334 22,7%

51 - Služby 80 285 79 019 98,4%

511 - Opravy a udržování 26 050 37 824 145,2%

Opravy veřejného osvětlení 23 950 32 367 135,1%

Opravy městského kamerového systému 600 0 0,0%

Jiné opravy a udržování 1 500 5 457 363,8%

512 - Cestovné 400 160 40,0%

513 - Náklady na reprezentaci 500 722 144,4%

518 - Ostatní služby 53 335 40 313 75,6%

Obnova a modernizace veřejného osvětlení 4 000 8 072 201,8%

Správa mapových podkladů, provozování dispečinku 2 700 2 312 85,6%

Účetní položka Plán 
na rok 2019

Skutečnost
za rok 2019 Plnění v %

Revize elektrických zařízení 8 400 6 006 71,5%

Jiné služby související s údržbou veřejného osvětlení 8 400 5 999 71,4%

Služby související se zajišťováním provozu městského 
kamerového systému 6 200 0 0,0%

Telekomunikační služby 900 900 100,0%

Právní služby a poradenské služby 5 000 3 899 78,0%

Služby v oblasti výpočetní techniky 1 980 879 44,4%

Nájemné 8 505 6 433 75,6%

Školení 840 658 78,3%

Jiné ostatní služby 6 410 5 155 80,4%

52 - Osobní náklady 91 560 100 756 110,0%

521 - Mzdové náklady 58 000 65 865 113,6%

523 - Odměny členům orgánů obchodní korporace 10 010 7 727 77,2%

524 -  Zákonné náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 21 800 24 669 113,2%

527 - Zákonné sociální náklady 1 750 2 024 115,7%

528 - Ostatní sociální náklady 0 471

53 - Daně a poplatky 410 1 043 254,4%

531 - Daň silniční 110 35 31,8%

538 - Ostatní daně a poplatky 300 1 008 336,0%

54 - Jiné provozní náklady 1 600 1 051 65,7%

543 - Poskytnuté dary 100 65 65,0%

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 1

548 - Ostatní provozní náklady 1 500 958 63,9%

549 - Manka a škody z provozní činnosti 0 27

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné 
položky 6 121 4 642 75,8%

551 -  Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 6 121 2 984 48,8%

554 - Změna stavu ostatních rezerv v provozní oblasti 0 1 088

559 -  Změna stavu ostatních opravných položek 
v provozní oblasti 0 570

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 64 2 801 4376,6%

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 600 1 189 198,2%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 664 3 990 600,9%

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 270 994 368,1%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 394 2 996 760,4%

Plnění obchodně-finančního plánu za rok 2019
v tis. Kč



Plnění investičního plánu  
za rok 2019

Plnění investičního plánu  
za rok 2019

Plnění investičního plánu  
za rok 2019

4544

Plnění investičního plánu za rok 2019

Dlouhodobý majetek Plán 
na rok 2019

Skutečnost 
za rok 2019

Montážní plošiny, vozidlo s hydraulickou rukou, jiná vozidla 38 000 30 150

Osobní automobily - referentská vozidla, management 7 500 3 026

Stavby (výjezdová střediska/sklady) 12 000 9 773

Přístroje a zařízení pro správu a údržbu veřejného osvětlení (lokátory 
podzemních spojů, vysokonapěťové zdroje apod.) 1 200 361

Regálové systémy, monitorovací systém, nábytek, apod. 4 700 2 164

Počítače a jiný hardware 2 000 3 199

Software pro správu veřejného osvětlení 7 000 165

Ostatní software (HELIOS, MS Office, zálohovací software aj.) 1 500 376

CELKEM 73 900 49 214

v tis. Kč

Investiční výdaje činily v  roce 2019 celkem 
49 214 tis. Kč. Největší podíl z toho tvořila kou-
pě montážních plošin a dalších nákladních či 
speciálních vozidel (30 150 tis. Kč).

Z  plánovaných položek byly přečerpány pou-
ze výdaje za počítače a jiný hardware, což bylo 
způsobeno nutností vybavit nově vybudované 
pracoviště dispečinku. Naopak nevyužity zůsta-

ly prostředky vyčleněné na speciální vozidla pro 
zajištění provozu městského kamerového systé-
mu (z důvodu posunutí termínu zahájení této 
činnosti), osobní automobily (II.  část dodávky 
byla uskutečněna až v  lednu 2020) a software 
pro správu veřejného osvětlení (software byl za-
koupen přímo hlavním městem Prahou, spo-
lečnost bude hradit poplatky za jeho užívání).



Významné události 
po rozvahovém dni

Významné události 
po rozvahovém dni

Významné události 
po rozvahovém dni

4746

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy 
z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prv-
ních měsících roku 2020 se virus rozšířil do ce-
lého světa a významně ovlivnil mnoho zemí. 
Představenstvo pečlivě monitoruje současný 
stav a hledá způsoby, jak minimalizovat vliv této 
pandemie na činnost společnosti, avšak přesto 
nelze vyloučit, že určité negativní dopady tato 
situace způsobí (např.  opoždění dodávek, po-
zastavení některých investičních akcí a rozvojo-
vých projektů apod.).

Představenstvo zvážilo potenciální dopady  

COVID-19 na aktivity a podnikání společnosti a 
dospělo k  závěru, že nemají významný vliv na 
předpoklad neomezené doby trvání podniku. 
Vzhledem k této skutečnosti byla účetní závěr-
ka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, 
že společnost bude nadále schopna pokračovat 
ve své činnosti.

K  žádným jiným významným událostem po 
rozvahovém dni nedošlo.



Přílohy



Účetní 
závěrka

Účetní 
závěrka 5150

Účetní závěrka

Označení Aktiva Číslo 
řádku

Běžné účetní období Minulé účetní 
období

brutto kor. netto netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 186 746 4 242 182 504 222 307

B. Stálá aktiva 003 56 198 3 672 52 526 6 297

I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek 004 2 685 829 1 856 1 855

2. Ocenitelná práva 006 2 208 708 1 500 1 419

1. Software 007 2 208 708 1 500 1 419

4. Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 010 477 121 356 436

II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 53 513 2 843 50 670 4 442

1. Pozemky a stavby 015 3 935 30 3 905 859

2. Stavby 017 3 935 30 3 905 859

2. Hmotné movité věci a jejich 
soubory 018 42 751 2 813 39 938 3 458

5.

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

024 6 827 0 6 827 125

2. Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 026 6 827 0 6 827 125

C. Oběžná aktiva 037 130 548 570 129 978 216 010

I. Zásoby 038 11 637 0 11 637 2 215

1. Materiál 039 11 637 0 11 637 2 215

ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 25672541

Rozvaha

Označení Aktiva Číslo 
řádku

Běžné účetní období Minulé účetní 
období

brutto kor. netto netto

a b c 1 2 3 4

II. Pohledávky 046 17 425 570 16 855 19 016

1. Dlouhodobé pohledávky 047 17 0 17 781

4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 781

5. Pohledávky - ostatní 052 17 0 17 0

4. Jiné pohledávky 056 17 0 17 0

2. Krátkodobé pohledávky 057 9 762 570 9 192 17 664

1. Pohledávky z obchodních 
vztahů 058 5 208 570 4 638 16 139

4. Pohledávky - ostatní 061 4 554 0 4 554 1 525

3. Stát - daňové pohledávky 064 950 0 950 24

4. Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 065 655 0 655 148

6. Jiné pohledávky 067 2 949 0 2 949 1 353

3. Časové rozlišení aktiv 068 7 646 0 7 646 571

1. Náklady příštích období 069 3 788 0 3 788 571

3. Příjmy příštích období 071 3 858 0 3 858 0

IV. Peněžní prostředky 075 101 486 0 101 486 194 779

1. Peněžní prostředky 
v pokladně 076 28 0 28 10

2. Peněžní prostředky 
na účtech 077 101 458 0 101 458 194 769



Účetní 
závěrka

Účetní 
závěrka 5352

Označení Pasiva Číslo 
řádku

Běžné 
účetní období Minulé účetní období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 082 182 504 222 307

A. Vlastní kapitál 083 139 426 136 629

I. Základní kapitál 084 132 000 132 000

1. Základní kapitál 085 132 000 132 000

III. Fondy ze zisku 096 10 0

2. Statutární a ostatní fondy 098 10 0

IV. Výsledek hospodaření minulých let 099 4 420 -1 681

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená 
ztráta minulých let 100 4 420 -1 681

V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 102 2 996 6 310

B. + C. Cizí zdroje 104 43 078 85 678

B. Rezervy 105 5 452 4 364

4. Ostatní rezervy 109 5 452 4 364

C. Závazky 110 37 626 81 314

I. Dlouhodobé závazky 111 69 0

8. Odložený daňový závazek 121 69 0

II. Krátkodobé závazky 126 34 476 79 315

3. Krátkodobé přijaté zálohy 131 0 58 667

4. Závazky z obchodních vztahů 132 21 609 8 654

8. Závazky - ostatní 136 12 867 11 994

3. Závazky k zaměstnancům 139 5 290 3 080

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 140 4 162 2 875

5. Stát - daňové závazky a dotace 141 3 096 5 464

6. Dohadné účty pasivní 142 211 57

7. Jiné závazky 143 108 518

III. Časové rozlišení pasiv 144 3 081 1 999

1. Výdaje příštích období 145 3 081 1 999

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Tomáš Jílek, předseda představenstva
Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva
Předmět podnikání:
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
-  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona     

Sestaveno dne: 
30. 3. 2020
Sestavil: 
Radek Pergl, ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: 
akciová společnost 
Spisová značka:  
B 5402 vedená 
u Městského soudu v Praze

Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 25672541

Označení Text Číslo řádku
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 205 352 102 837
II. Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba 03 98 270 44 184

1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0

2. Spotřeba materiálu a energie 05 19 251 8 809

3. Služby 06 79 019 35 375

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 0 0

C. Aktivace 08 0 0

D. Osobní náklady 09 100 756 45 633

1. Mzdové náklady 10 73 592 33 666

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění  
a ostatní náklady 11 27 164 11 967

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 24 669 11 224

2. Ostatní náklady 13 2 495 743

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 3 554 687

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 15 2 984 687

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku - trvalé 16 2 984 687

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 570 0

III. Ostatní provozní výnosy 20 3 211 65

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0 0

2. Tržby z prodaného materiálu 22 206 59

3. Jiné provozní výnosy 23 3 005 6

F. Ostatní provozní náklady 24 3 182 4 853

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 0

2. Prodaný materiál 26 0 0

3. Daně a poplatky 27 1 043 159

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 1 088 4 364

5. Jiné provozní náklady 29 1 051 330



Účetní 
závěrka

Účetní 
závěrka 5554

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Tomáš Jílek, předseda představenstva
Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva
Předmět podnikání:
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
-  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona     

Sestaveno dne: 
30. 3. 2020
Sestavil: 
Radek Pergl, ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: 
akciová společnost 
Spisová značka:  
B 5402 vedená 
u Městského soudu v Praze

Přehled o peněžních tocích

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 25672541

Označení Text Číslo 
řádku

Skutečnost 
v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účet-
ního období 01 194 779 110 889

(A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 02

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 03 3 990 7 686

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 04 3 327 4 844

1.
Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých 
aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 
a goodwillu

05 2 984 687

2. Změna stavu opravných položek a rezerv 06 1 658 4 364

3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 07 0 0

4. Výnosy z podílů na zisku 08 0 0

5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a 
vyúčtované výnosové úroky 09 -1 315 -207

6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 10 0 0

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pra-
covního kapitálu a mimořádnými položkami 11 7 317 12 530

2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12 -49 286 -52 633

1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů aktivních 13 1 735 -17 967

2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních 
účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 14 -41 599 -32 451

3. Změna stavu zásob 15 -9 422 -2 215

4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 16 0 0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 17 -41 969 -40 103

3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 18 0 0

4. Přijaté úroky 19 1 315 207

5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období 20 -3 226 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 2 801 7 545

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0

1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0

1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního  
majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním  
majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 315 207

1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo  
ovládající osoba 40 0 0

2. Ostatné výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 315 207

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 0 0

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo  
ovládající osoba 44 0 0

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0

K. Ostatní finanční náklady 47 126 66

* Finanční výsledek hospodaření 48 1 189 141

** Výsledek hospodaření před zdaněním 49 3 990 7 686

L. Daň z příjmů 50 994 1 376

1. Daň z příjmů splatná 51 144 2 157

2. Daň z příjmů odložená 52 850 -781

** Výsledek hospodaření po zdanění 53 2 996 6 310

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 55 2 996 6 310

* Čistý obrat za účetní období 56 209 878 103 109

Označení Text Číslo řádku
Skutečnost v účetním období

běžném minulém



Účetní 
závěrka

Účetní 
závěrka 5756

Označení Text Číslo 
řádku

Skutečnost 
v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

7. Přijaté podíly na zisku 21 0 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 -43 880 -39 896

(B) Peněžní toky z investiční činnosti 23

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 24 -49 214 -6 214

2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 25 0 0

3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 26 0 0

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 27 -49 214 -6 214

(C) Peněžní toky z finanční činnosti 28

C. 1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkod-
obých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní 
prostředky a peněžní ekvivalenty

29 0 0

2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 30 -199 130 000

1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně 
složených záloh na toto zvýšení

31 0 130 000

2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 32 0 0

3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 33 0 0

4. Úhrada ztráty společníky 34 0 0

5. Přímé platby na vrub fondů 35 -199 0

6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující 
se k těmto nárokům 36 0 0

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 37 -199 130 000

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků a peněžních ekviva-
lentů 38 -93 293 83 890

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účet-
ního období 39 101 486 194 779

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Tomáš Jílek, předseda představenstva
Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva
Předmět podnikání:
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
-  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona     

Sestaveno dne: 
30. 3. 2020
Sestavil: 
Radek Pergl, ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: 
akciová společnost 
Spisová značka:  
B 5402 vedená 
u Městského soudu v Praze

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Tomáš Jílek, předseda představenstva
Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva
Předmět podnikání:
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
-  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona     

Sestaveno dne: 
30. 3. 2020
Sestavil: 
Radek Pergl, ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: 
akciová společnost 
Spisová značka:  
B 5402 vedená 
u Městského soudu v Praze

Přehled o změnách vlastního kapitálu

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 25672541

Ozn. Text Číslo 
řádku

Minulé 
účetní 
období

Zvýšení 
stavu

Snížení 
stavu

Běžné 
účetní 
období

a b c 1 2 3 4

A. Základní kapitál 01 132 000 0 0 132 000

B. Změny základního kapitálu 02 0 0 0 0

* Součet A + B 03 132 000

C. Vlastní podíly 04 0 0 0 0

* Součet A + B + C 05 132 000

D. Ážio 06 0 0 0 0

E. Kapitálové fondy 07 0 0 0 0

F. Ostatní rezervní fondy 08 0 0 0 0

G. Statutární a ostatní fondy 09 0 209 199 10

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku 
hospodaření 10 0 0 0 0

I. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 
minulých let 11 -1 681 6 101 0 4 420

J. Jiný výsledek hospodaření minulých let 12 0 0 0 0

K. Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 6 310 2 996

L. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 14 0 0

* Celkem 15 136 629 6 310 199 139 426
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Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2019

Základní údaje

Účetní jednotka: Technologie hlavního města Prahy, a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 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. 2019
Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 3. 2020
Předmět podnikání:

 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 •  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • 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
 • nákup, prodej, správa a údržba nemovitých věcí
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • ubytovací služby
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • velkoobchod a maloobchod

Základní kapitál: 132 000 tis. Kč

Akcionář:
 •  hlavní město Praha, sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, 

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 – 100 %

Akcie:
 • 6 600 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 tis. Kč

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v roce 2019

Složení představenstva a dozorčí rady

 •  rezignace Ing. Filipa Smoly na funkci člena představenstva 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 22. 2. 2019)  ............................................................................  12. 12. 2018

 •  zvolení Ing. Libora Fialy členem představenstva 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 22. 2. 2019)  ............................................................................  12. 12. 2018

 •  odvolání Radomíra Nepila, Bc. Jiřího Nonfrieda, Ing. Jiřího Nouzy, 
Ing. Karla Grabein Procházky, Jana Říčaře, MBA, Jana Wolfa  
a Ing. Alexandy Udženiji z funkce členů dozorčí rady 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 20. 7. 2019)  ...............................................................................  11. 3. 2019

 •  zvolení Ing. Jana Deckera, CSc., Mgr. Jiřího Knitla, Ing. Michala Kučery, 
Bc. Radka Lojdy, Mgr. Tomáše Šídla a Ing. Alexandy Udženiji členy dozorčí rady 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 20. 7. 2019)  ...............................................................................  12. 3. 2019

 •  zvolení Mgr. Václava Kučery členem dozorčí rady 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 20. 7. 2019)  ...............................................................................  25. 3. 2019

 •  zvolení Mgr. Václava Kučery předsedou a Mgr. Jiřího Knitla místopředsedou 
dozorčí rady 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 20. 7. 2019)  ...............................................................................  27. 3. 2019

 •  rozšíření předmětu podnikání o provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
projektovou činnost ve výstavbě a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
vedení daňové evidence 
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 14. 1. 2020)  ...............................................................................  15. 7. 2019

Představenstvo k 31. 12. 2019

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

Dozorčí rada k 31. 12. 2019

 • Mgr. Václav Kučera, předseda
 • Mgr. Jiří Knitl, místopředseda
 • Ing. Jan Decker, CSc., člen
 • Ing. Michal Kučera, člen
 • Bc. Radek Lojda, člen
 • Mgr. Tomáš Šídlo, člen
 • Ing. Alexandra Udženija, člen
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Vydané akcie

Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech

Provozovny

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, resp. Ministerstvo fi-
nancí 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, resp. Magistrát 
hlavního města Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Konsolidova-
nou účetní závěrku je možné získat na Magistrátu hlavního města Prahy.

Společnost nemá podíly v jiných účetních jednotkách.

Společnost nevydala v  roce 2019 ani v  předcházejících účetních obdobích žádné vyměnitelné 
dluhopisy nebo podobné cenné papíry.

 • Provozovna Holešovice – Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

 • Provozovna Libeň – Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8

 • Provozovna Michle – Ohradní 1370/12, 140 00 Praha 4 (ve výstavbě)

Společnost nevydala v roce 2019 žádné nové akcie.

Konsolidační celek Organizační struktura

Vzhledem ke skutečnosti, že se společnost stala ekonomicky aktivní až v  roce 2018 a postupně 
rozšiřuje svoji činnost, doznala i organizační struktura v loňském roce výrazných změn. Společnost 
je nyní rozdělena na 3 gesce řízené jednotlivými členy představenstva, jež jsou dále rozčleněny na 
úseky a oddělení.

Úsek řízený předsedou představenstva zahrnuje:

 • úsek správy a obnovy,
 • úsek servisu a údržby,
 • právní oddělení,
 • oddělení nákupu,
 • oddělení informačních technologií.

Úsek řízený místopředsedou představenstva zahrnuje:

 • ekonomický úsek,
 • úsek obchodu a marketinku,
 • úsek výstavby a investic,
 • oddělení správy majetku,
 • oddělení interního auditu a kontroly,
 • oddělení administrativy.

Úsek řízený členem představenstva zahrnuje:

 • úsek informačních a komunikačních technologií,
 • dispečink.
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Zaměstnanci a osobní náklady

Osobní náklady

Zaměstnanci

Osobní náklady za rok 2019 (v tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců podle kategorií za rok 2019

Kategorie Kód CZ-ISCO Počet 2018 Počet 2019

Řídící pracovníci 1 6 7

Specialisté, techničtí a odborní pracovníci 2, 3 17 60

Administrativní pracovníci 4 4 6

Řemeslníci a opraváři 7 18 40

Obsluha strojů a zařízení 8 1 2

Celkem 46 115

Osobní náklady dle kategorií Mzdové 
náklady

Náklady 
na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění
Ostatní 

osobní náklady Celkem

Vynaložené na zaměstnance 65 864 22 261 2 495 90 620

Vynaložené na členy představenstva 5 330 1 589 0 6 919

Vynaložené na členy dozorčí rady 2 398 819 0 3 217

Celkem 73 592 24 669 2 495 100 756

Transakce uzavřené se spřízněnou stranou

Transakce uzavřené s ovládající osobou 
nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

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

Transakce uzavřené se současnými 
či bývalými členy orgánů společnosti

Penzijní závazky

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

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry

 •  společnost neposkytla současným či bývalým členům orgánů společnosti žádné zálohy, závdav-
ky, zápůjčky a úvěry

Ostatní plnění

 •  společnost hradí za členy orgánů společnosti pojistné z titulu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu funkce

 •  společnost poskytla předsedovi představenstva osobní automobil k  užívání pro služební 
i soukromé účely

 •  společnost hradí členům představenstva zákonné cestovné a náklady na reprezentaci do stano-
veného limitu

Ve srovnání s rokem 2018 vzrostly osobní náklady o 55 123 tis. Kč., tj. o 120,8 %.
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Použité obecné účetní zásady a účetní metody

Obecné účetní zásady a účetní metody jsou stanoveny v  souladu se zákonem č.  563/1991  Sb., 
o účetnictví, vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, a Českými účetními standardy pro podnikatele.

V roce 2019 nedošlo k žádným podstatným změnám v použitých obecných účetních zásadách ani 
účetních metodách.

Způsob oceňování majetku a závazků

Majetek a závazky jsou oceňovány v  souladu s  §  24 a následujícími zákona č.  563/1991  Sb., 
o účetnictví.

Nehmotný majetek, hmotný majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami.

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Odpisy

Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí dle odpisového plánu. 

Odpisové doby jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti, přičemž činí pro:

 •  software  ................................................................................................................................................................................................ 4 roky
 •  ostatní nehmotný majetek  ....................................................................................................................................................... 6 let
 •  stavby  ..........................................................................................................................................................................................  20 – 50 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

Opravné položky

Tvorba opravných položek je upravena především zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a směrnicí o účetnictví.

Opravná položka byla vytvořena k  jedné exekučně vymáhané pohledávce, a to ve výši 100 % její 
jmenovité hodnoty, tj. 570 tis. Kč. 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem devizo-
vého trhu vyhlášeným Českou národní bankou.

V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, se používá kurz meziban-
kovního trhu pro tuto měnu k Euro a kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro 
Euro ke stejnému dni.

Společnost neměla k 31. 12. 2019 žádný majetek nebo závazky v cizí měně.

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

Společnost neměla k 31. 12. 2019 žádný majetek nebo závazky, jež by byly, popřípadě měly být, 
přeceněny reálnou hodnotou.



Účetní 
závěrka

Účetní 
závěrka 6766

Účetní závěrka

Účetní závěrka byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními před-
pisy, zejména směrnicí o účetnictví, směrnicí o inventarizaci majetku a závazků, směrnicí o dlou-
hodobém majetku a odpisovým plánem.

Doplňující informace k rozvaze

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí software, popřípadě jiný nehmotný majetek, jehož 
vstupní cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Software, popřípadě jiný nehmotný majetek, jehož vstupní cena nepřevyšuje 60  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.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotné movité věci a jejich soubo-
ry se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40  tis. Kč 
a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok. Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje také 
nábytek, jestliže vstupní cena všech jednorázově pořízených kusů nábytku převyšuje 100 tis. Kč.

Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž 
vstupní cena nepřevyšuje 40  tis. Kč (resp. 100  tis. Kč v případě jednorázového pořízení nábytku) 
a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok, se nepovažují za dlouhodobý hmotný majetek 
a jsou účtovány přímo do nákladů. V případech stanovených interním předpisem jsou evidovány 
na příslušném podrozvahovém účtu.

Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou rovnoměrné.

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách v tis. Kč)

Majetek Kód
CZ-CPA

Stav 
k 1/2019

Zařazeno 
v roce 2019

Vyřazeno 
v roce 2019

Stav 
k 12/2019

Software 58.2 1 667 541 0 2 208

Ostatní nehmotný majetek – 477 0 0 477

2 144 541 0 2 685

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. 2019 vyplývá z odpisového plánu.

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách v tis. Kč)

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku (v tis. Kč)

Majetek Kód
CZ-CPA

Stav 
k 1/2019

Zařazeno 
v roce 2019

Vyřazeno 
v roce 2019

Stav 
k 12/2019

Stavby – 864 3 071 0 3 935

Kovodělné výrobky 25 153 52 0 205

Počítače, elektronické přístroje 26 448 3 400 0 3 848

Elektrická zařízení 27 92 106 0 198

Jiné stroje a zařízení 28 0 54 0 54

Motorová vozidla 29 733 33 176 0 33 909

Nábytek 31 2 425 2 112 0 4 537

Celkem 4 715 41 971 0 46 686

Majetek Kód
CZ-CPA

Stav 
k 1/2019

Odpisy 
za rok 2019

Jiné změny
v roce 2019

Stav 
k 12/2019

Software 58.2 248 460 0 708

Ostatní nehmotný majetek – 41 80 0 121

Stavby – 5 25 0 30

Kovodělné výrobky 25 7 20 0 27

Počítače, elektronické přístroje 26 88 303 0 391

Elektrická zařízení 27 8 19 0 27

Jiné stroje a zařízení 28 0 2 0 2

Motorová vozidla 29 128 1 672 0 1 800

Nábytek 31 162 404 0 566

Celkem 687 2 985 0 3 672
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Nehmotný a hmotný majetek evidovaný na podrozvahových účtech

Na podrozvahových účtech je evidován:

 •  nehmotný majetek, jehož vstupní cena nepřevyšuje 60 tis. Kč 
a doba použitelnosti je delší než 1 rok,

 •  motorová vozidla, přívěsy a návěsy, jejichž vstupní cena nepřevyšuje 40 tis. Kč,

 •  mobilní telefony, jejichž vstupní cena nepřevyšuje 40 tis. Kč,

 •  ostatní hmotné movité věci a jejich soubory, jejichž vstupní cena je vyšší než 5 tis. Kč, 
avšak nepřevyšuje 40 tis. Kč (resp. 100 tis. Kč v případě jednorázového pořízení nábytku), 
a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok.

Nehmotný a hmotný majetek evidovaný na podrozvahových účtech 
(v pořizovacích cenách v tis. Kč)

Majetek Kód
CZ-CPA

Stav 
k 1/2019

Zařazeno 
v roce 2019

Vyřazeno 
v roce 2019

Stav 
k 12/2019

Software 58.2 27 0 0 27

Pryžové a plastové výrobky 22 0 246 0 246

Kovodělné výrobky 25 72 58 12 118

Počítače, elektronické přístroje 26 2 454 2 633 27 5 060

Elektrická zařízení 27 25 19 0 44

Jiné stroje a zařízení 28 112 94 0 206

Nábytek 31 234 117 0 351

Ostatní výrobky 32 0 5 0 5

Celkem 2 924 3 172 39 6 057

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost neměla k 31. 12. 2019 (stejně jako k 31. 12. 2018) žádný dlouhodobý finanční majetek.

Zásoby

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.

Jediné zásoby tvořil k 31. 12. 2019 materiál pro opravy a udržování veřejného osvětlení.

Pohledávky

Téměř všechny pohledávky jsou krátkodobé. Jedinými dlouhodobými pohledávkami jsou poskytnu-
té zálohy na palubní jednotky OBU ve výši 17 tis. Kč.

Žádné pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami.

Exekučně je vymáhána jedna pohledávka ve jmenovité hodnotě 570 tis. Kč. Žádné jiné pohledávky 
nejsou vymáhány exekučně či soudně. Po lhůtě splatnosti byly k 31. 12. 2019 další 4 pohledávky za 
234 tis. Kč, jež byly upomenuty a v průběhu I. čtvrtletí 2020 i uhrazeny.

Krátkodobý finanční majetek

Společnost neměla k 31. 12. 2019 (stejně jako k 31. 12. 2018) žádný krátkodobý finanční majetek.

Peněžní prostředky

Z důvodu vysokých investičních výdajů a splacení zálohy, jež byla poskytnuta společnosti v roce 2017 
hlavním městem Praha na pokrytí výdajů spojených se zahájením činnosti, poklesl objem peněž-
ních prostředků v loňském roce o 93 293 tis. Kč. Téměř všechny peněžní prostředky jsou uloženy na 
běžných a termínovaných bankovních účtech.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, sociálním fondem, nerozděleným ziskem minulých 
let a výsledkem hospodaření běžného účetního období.
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Rezervy

Z rezervy ve výši 4 364 tis. Kč, která byla vytvořena v roce 2018 na opravu provozovny Michle, bylo 
v uplynulém roce vyčerpáno vzhledem k posunutí termínu realizace akce pouze 1 886 tis. Kč. Zbylá 
část této rezervy bude vyčerpána v roce 2020.

Společnost vytvořila v roce 2019 novou rezervu ve výši 2 974 tis. Kč na opravu nebytových prostor ve 
III. a IV. nadzemním podlaží provozovny Holešovice. Oprava těchto prostor bude zahájena ve II. čtvrt-
letí 2020 s předpokládaným termínem dokončení do tří měsíců. 

Závazky

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. 2019 celkem 18 závazků za 2 797 tis. Kč, jež byly vyrovnány během 
ledna 2020.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 •  všechny závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly zaplaceny ve stanove-
ných termínech; částka 4 162 tis. Kč představuje závazek za prosinec 2019, který byl uhrazen dne 
9. 1. 2020

Daňové závazky

 •  všechny daňové závazky byly zaplaceny ve stanovených termínech; částka 3 096 tis. Kč před-
stavuje závazky splatné v roce 2020, tj. daň z přidané hodnoty za prosinec 2019 (1 035 tis. Kč; 
zaplacena dne 24. 1. 2020), daň z příjmů sraženou zaměstnancům a členům orgánů společnosti 
za prosinec 2019 (1 677 tis. Kč; zaplacena dne 9. 1. 2020) a odvod za nesplnění povinného po-
dílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2019 (384 tis. Kč; 
zaplacen dne 21. 1. 2020)

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. 2019

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 nepo-
užívá u nevýznamných částek nepřevyšujících 5 tis. Kč a u pravidelně se opakujících případů.
Časové rozlišení je vykázáno v rámci pohledávek a závazků, tj. v položkách C. II. 3 aktiv, resp. C. III. 
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 2019, jež byly vyúčtová-
ny až v průběhu I. čtvrtletí 2020

Výdaje příštích období

 •  na tomto účtu jsou evidovány náklady věcně a časově související s rokem 2019, k nimž byly účet-
ní doklady přijaty až v průběhu I. čtvrtletí 2020

Nájem a pacht majetku

Žádný majetek společnosti nebyl k 31. 12. 2019 (stejně jako k 31. 12. 2018) pronajat.

Zatížení majetku věcným právem

Žádný majetek společnosti nebyl k 31. 12. 2019 (stejně jako k 31. 12. 2018) zatížen věcným právem.
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Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty

Tržby z prodeje služeb se zvýšily v roce 2019 ve srovnání s předcházejícím účetním obdobím přibliž-
ně dvojnásobně, a to i přes odložení termínu zahájení provozování městského kamerového systému.

S ohledem na již realizované či připravované rozšíření činnosti společnosti o další aktivity – pro-
vozování městského kamerového systému, správa a údržba dopravních a telemetrických systémů, 
projektová činnost aj. – předpokládáme, že i v roce 2020 budou tržby narůstat obdobným tempem.

Odměny účtované auditorem

Odměna účtovaná auditorem za povinný audit roční účetní závěrky činila v  letech 2018 i 2019 
celkem 150 tis. Kč. Dalších 64 tis. Kč bylo vyplaceno auditorovi v roce 2019 za prověření zadávání 
zakázek, dodržování vybraných interních předpisů a daňové poradenství.

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.

Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2018 poklesl objem peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
ke konci roku 2019 o 93 293 tis. Kč.

Doplňující informace k přehledu o změnách vlastního kapitálu

Jediné změny ve struktuře vlastního kapitálu vyplývají z rozdělení zisku a běžných operací. Ke změně 
základního kapitálu v roce 2019 nedošlo.

Tržby z prodeje služeb v letech 2018 a 2019 (v tis. Kč)

Činnost Tržby v roce 2018 Tržby v roce 2019

Správa a údržba veřejného osvětlení 89 124 178 776

Obnova a modernizace veřejného osvětlení 0 9 345

Jiné služby související s veřejným osvětlením a elektrickými zařízeními 3 444 8 730

Obchodní využití reklamních ploch 3 374 6 816

Montáže a demontáže reklamních desek 6 386 0

Ostatní služby 509 1 685

Celkem 102 837 205 352

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních 
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a významně ovlivnil mnoho zemí. Představen-
stvo pečlivě monitoruje současný stav a hledá způsoby, jak minimalizovat vliv této pandemie na 
činnost společnosti, avšak přesto nelze vyloučit, že určité negativní dopady tato situace způsobí 
(např.  zvýšení nákladů na hygienické potřeby a úklid, opoždění dodávek, pozastavení některých  
investičních akcí a rozvojových projektů apod.).

Představenstvo zvážilo potenciální dopady COVID-19 na aktivity a podnikání společnosti a dospělo 
k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k této 
skutečnosti byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že společnost bude na-
dále schopna pokračovat ve své činnosti.

K žádným jiným významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky nedošlo.

Ostatní skutečnosti

Společnost vede spor s bývalým technickým ředitelem, který soudně napadl platnost okamžitého 
zrušení svého pracovního poměru. Jelikož představenstvo společnosti je přesvědčeno o oprávněnos-
ti svého postupu, nebyla v  roce 2019 vytvořena žádná rezerva či jiná obdobná položka na krytí 
případných budoucích výdajů plynoucích z tohoto sporu.

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 2 996 tis. Kč, 
v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami takto:

 •  příděl do sociálního fondu  .......................................................................................................................................... 246 tis. Kč

 •  převod na nerozdělený zisk minulých let  .................................................................................................. 2 750 tis. Kč

V Praze dne: 30. 3. 2020

Zpracoval: Radek Pergl, ekonomický ředitel

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
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Zpráva o vztazích za rok 2019

Úloha ovládané osoby

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. (sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Hole-
šovice, IČ: 25672541, DIČ: CZ25672541, spisová značka: B 5402 vedená u Městského soudu v Praze) 
je osobou ovládanou hlavním městem Praha (sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré 
Město, IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581), jakožto jediným akcionářem.

Společnost provádí pro ovládající osobu správu a údržbu veřejného osvětlení včetně některých dal-
ších souvisejících činností (obchodní využití reklamních ploch aj.). Od počátku roku 2020 se společ-
nost podílí také na provozování městského kamerového systému.
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Sokolovská 42/217, 
190 00 Praha 9 – Vysočany 00005886 100 %

Regionální organizátor pražské integrované 
dopravy (ROPID)

Rytířská 406/10, 
110 00 Praha 1 – Staré Město 60437359 100 %

Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, 
180 00 Praha 8 – Libeň 70889660 100 %

Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy

Vyšehradská 2077/57, 
128 00 Praha 2 – Nové Město 70883858 100 %

Operátor ICT, a. s. Dělnická 213/12, 
170 00 Praha 7 – Holešovice 02795281 100 %

Pražské služby, a. s. Pod Šancemi 444/1, 
190 00 Praha 9 – Vysočany 60194120 100 %

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Řásnovka 770/8, 
110 00 Praha 1 – Staré Město 03447286 100 %

Technická správa komunikací hl. m. Prahy Řásnovka 770/8, 
110 00 Praha 1 – Staré Město 63834197 100 %

TRADE CENTRE PRAHA a. s. Blanická 1008/28, 
120 00 Praha 2 – Vinohrady 00409316 100 %

Kolektory Praha, a. s. Pešlova 341/3,  
190 00 Praha 9 – Vysočany 26714124 100 %

Pražská energetika Holding a. s. Na Hroudě 1492/4,  
100 00 Praha 10 – Vršovice 26428059 51 %

Pražská plynárenská Holding a. s. U Plynárny 500/44,  
140 00 Praha 4 – Michle 26442272 100 %

Pražská vodohospodářská 
společnost a. s.

Žatecká 110/2,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 25656112 100 %

Úpravna vody Želivka, a. s. K Horkám 16/23,  
102 00 Praha 15 – Hostivař 26496224 90 %

Zdroj pitné vody Káraný, a. s. Žatecká 110/2,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 26496402 97 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Centrum léčebné rehabilitace Horáčkova 1096/3,  
140 00 Praha 4 – Krč 45245649 100 %

Olivova dětská léčebna, o. p. s. Olivova 224/108,  
251 01 Říčany 25689371 50 %

Městská nemocnice následné péče K Moravině 343/6,  
190 00 Praha 9 – Vysočany 45245843 100 %

Metropolitní nemocnice 
Na Františku

Na Františku 847/8,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 08297517 100 %

Městská poliklinika Praha Spálená 78/12,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 00128601 100 %

Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy

Korunní 2456/98,  
101 00 Praha 10 – Vinohrady 00638927 100 %

Činoherní klub, o. p. s. Ve Smečkách 594/26, 
110 00 Praha 1 – Nové Město 26713187 100 %

Divadlo Archa o. p. s. Na Poříčí 1047/26,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 26723000 100 %

Divadlo na Vinohradech náměstí Míru 1450/7,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 00064386 100 %

Divadlo Na zábradlí Anenské náměstí 209/5,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00064394 100 %

Divadlo pod Palmovkou Zenklova 566/34,  
180 00 Praha 8 – Libeň 00064301 100 %

Divadlo Spejbla a Hurvínka Dejvická 919/38,  
160 00 Praha 6 – Bubeneč 00064360 100 %

Divadlo v Dlouhé Dlouhá 727/39,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00064343 100 %

Hudební divadlo v Karlíně Křižíkova 283/10,  
186 00 Praha 8 – Karlín 00064335 100 %

Městská divadla pražská V Jámě 699/1,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 00064297 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Minor Vodičkova 674/6,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 00064351 100 %

Studio Ypsilon Spálená 75/16,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 00551465 100 %

Švandovo divadlo na Smíchově Štefánikova 6/57,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 00064327 100 %

Galerie hlavního města Prahy Staroměstské náměstí 605/13,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00064416 100 %

Muzeum hlavního města Prahy Kožná 475/1,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00064432 100 %

Muzeum paměti XX. století, z.ú. Mariánské náměstí 2/2,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 08694508 100 %

Národní kulturní památka Vyšehrad V Pevnosti 159/5b,  
128 00 Praha 2 – Vyšehrad 00419745 100 %

Obecní dům, a. s. náměstí Republiky 1090/5,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 27251918 100 %

Symfonický orchestr 
hlavního města Prahy FOK

náměstí Republiky 1090/5,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00064475 100 %

Botanická zahrada hl. m. Prahy Trojská 800/196,  
171 00 Praha-Troja 00064572 100 %

Hvězdárna a planetárium 
hlavního města Prahy

Královská obora 233,  
170 00 Praha 7 – Bubeneč 00064441 100 %

Lesy hl. m. Prahy Práčská 1885/12,  
106 00 Praha 10 – Záběhlice 45247650 100 %

Sady, lesy a zahradnictví Praha, 
státní podnik v likvidaci

Betlémská 267/9,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00063347 100 %

Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" Holečkova 3178/8,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 00064092 100 %

Městská knihovna v Praze Mariánské náměstí 98/1,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00064467 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Prague City Tourism a. s. Arbesovo náměstí 70/4,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 07312890 100 %

Pražská informační služba - Prague City 
Tourism

Arbesovo náměstí 70/4,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 00064491 100 %

Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3,  
171 00 Praha-Troja 00064459 100 %

Výstaviště Praha, a. s. Výstaviště 67,  
170 00 Praha 7 – Bubeneč 25649329 100 %

Mateřská škola speciální, Praha 4, 
Na Lysinách 6

Na Lysinách 41/6,  
147 00 Praha 4 – Hodkovičky 60446633 100 %

Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7 Drahanská 779/7,  
181 00 Praha 8 – Čimice 63832674 100 %

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Štíbrova 1691/20,  
182 00 Praha 8 – Kobylisy 70102520 100 %

Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, 
Deylova 3

Deylova 233/3,  
150 00 Praha 5 – Motol 63831708 100 %

Mateřská škola a Základní škola, 
Praha 9, Bártlova 83

Bártlova 83/1,  
193 00 Praha 20 – Horní 
Počernice

70848572 100 %

Základní škola a Mateřská škola, 
Praha 8, Za Invalidovnou 1

Za Invalidovnou 628/1,  
186 00 Praha 8 – Karlín 70102431 100 %

Základní škola a Mateřská škola 
při Nemocnici Na Bulovce

Bulovka 1606/5,  
180 00 Praha 8 – Libeň 63830795 100 %

Základní škola a Mateřská škola 
při Thomayerově nemocnici, Praha 4, 
Vídeňská 800

Vídeňská 816/7,  
140 00 Praha 4 – Krč 60446714 100 %

Základní škola a Mateřská škola 
při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1

V Úvalu 175/1,  
150 00 Praha 5 – Motol 60461683 100 %

Základní škola a Mateřská škola 
při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke 
Karlovu 2

Ke Karlovu 455/2,  
120 00 Praha 2 – Nové Město 70837953 100 %

Základní škola a střední škola waldorfská Křejpského 1501/12,  
149 00 Praha 11 – Chodov 70922306 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Základní škola a Střední škola, 
Praha 2, Vinohradská 54

Vinohradská 920/54,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 61389447 100 %

Základní škola logopedická 
a Mateřská škola logopedická, 
Praha 10, Moskevská 29

Moskevská 408/29,  
101 00 Praha 10 – Vršovice 61385425 100 %

Základní škola LOPES Čimice, 
Praha 8, Libčická 399

Libčická 399/8,  
181 00 Praha 8 – Čimice 61387479 100 %

Základní škola, Praha 10, Práčská 37 Práčská 159/37,  
106 00 Praha 10 – Záběhlice 70835632 100 %

Základní škola a Střední škola, 
Praha 10, Vachkova 941

Vachkova 941/13,  
104 00 Praha 22 – Uhříněves 61385450 100 %

Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1 Boleslavova 250/1,  
140 00 Praha 4 – Nusle 60446170 100 %

Základní škola a Střední škola 
Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4

Josefská 641/4,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana 60436107 100 %

Základní škola a Střední škola, 
Praha 4, Kupeckého 576

Kupeckého 576/17,  
149 00 Praha 11 – Háje 48135411 100 %

Základní škola Lužiny, Praha 5, 
Trávníčkova 1743

Trávníčkova 1743/2,  
155 00 Praha 13 – Stodůlky 70107084 100 %

Základní škola při Psychiatrické nemocnici 
Bohnice, Praha 8, Ústavní 91

Ústavní 91/7,  
181 00 Praha 8 – Bohnice 70828083 100 %

Základní škola pro žáky 
se specifickými poruchami chování

Na Zlíchově 254/19,  
152 00 Praha 5 – Hlubočepy 67774172 100 %

Základní škola pro žáky 
se specifickými poruchami učení, Praha 6 - 
Řepy, U Boroviček 3

U Boroviček 649/3,  
163 00 Praha 17 – Řepy 68379919 100 %

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, 
Praha 2, nám. Míru 19

náměstí Míru 601/19,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 48133035 100 %

Základní škola speciální a Praktická škola, 
Praha 6, Rooseveltova 8

Rooseveltova 169/8,  
160 00 Praha 6 – Bubeneč 68407157 100 %

Základní škola speciální, Praha 10, 
Starostrašnická 45

Starostrašnická 120/45,  
100 00 Praha 10 – Strašnice 65401646 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Základní škola Tolerance, 
Praha 9, Mochovská 570

Mochovská 570/41,  
198 00 Praha 14 – Hloubětín 70831025 100 %

Základní škola Vokovice Vokovická 32/3,  
160 00 Praha 6 – Vokovice 60461969 100 %

Základní škola Zahrádka, 
Praha 3, U Zásobní zahrady 8

U Zásobní zahrady 2445/8,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 70845883 100 %

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Ružinovská 2017/20,  
142 00 Praha 4 – Krč 60446161 100 %

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 Pod Radnicí 315/5,  
150 00 Praha 5 – Košíře 70845964 100 %

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, 
Praha 4, Botevova 3114

Botevova 3114/14,  
143 00 Praha 12 – Modřany 61386715 100 %

Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová 99/42,  
160 00 Praha 6 – Vokovice 60446889 100 %

Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, 
Slezská 21

Slezská 920/21,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 00639338 100 %

Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, 
U Dělnického cvičiště 1/1100 B

U Dělnického cvičiště 1100/1,  
169 00 Praha 6 – Břevnov 60444509 100 %

Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, 
Křtinská 673

Křtinská 673/1,  
149 00 Praha 11 – Háje 45246211 100 %

Základní umělecká škola Klementa Slavického, 
Praha 5 - Radotín, Zderazská 6

Zderazská 60/6,  
153 00 Praha 16 – Radotín 67360572 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 10, Bajkalská 11

Bajkalská 1512/11,  
100 00 Praha 10 – Vršovice 70098506 100 %

Základní umělecká škola,  
Praha 10, Olešská 2295

Olešská 2295/16,  
100 00 Praha 10 – Strašnice 61385433 100 %

Základní umělecká škola  
Vadima Petrova

Dunická 3136/1,  
141 00 Praha 4 – Záběhlice 45245118 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129

Lounských 129/4,  
140 00 Praha 4 – Nusle 48135143 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Základní umělecká škola, 
Praha 6, Nad Alejí 28/1879

Nad Alejí 1879/28,  
162 00 Praha 6 – Břevnov 68407289 100 %

Základní umělecká škola Marie Podvalové, 
Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1

Cukrovarská 230/1,  
196 00 Praha-Čakovice 70849366 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 9, Ratibořická 30

Ratibořická 1899/30,  
193 00 Praha 20 – Horní 
Počernice

61385069 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 9, U Prosecké školy 92

U Prosecké školy 92/19,  
190 00 Praha 9 – Prosek 70848947 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16,  
170 00 Praha 7 – Holešovice 61387312 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 1, Biskupská 12

Biskupská 1276/12,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 60460041 100 %

Základní umělecká škola 
Praha 1, U půjčovny 4

U Půjčovny 953/4,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 70832897 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 10 - Hostivař, 
Trhanovské náměstí 8

Trhanovské náměstí 129/8,  
102 00 Praha 15 – Hostivař 68403704 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 3, Štítného 5

Štítného 520/5,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 61387894 100 %

Základní umělecká škola, 
Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18

Na Popelce 1/18,  
150 00 Praha 5 – Košíře 61385093 100 %

Fakultní základní umělecká škola Hudební a 
taneční fakulty AMU v Praze

K Brance 72/2,  
155 00 Praha 13 – Stodůlky 67361471 100 %

Základní umělecká škola,  
Praha 5, Štefánikova 19

Štefánikova 217/19,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 63830167 100 %

Základní umělecká škola,  
Praha 8, Klapkova 25

Klapkova 156/25,  
182 00 Praha 8 – Kobylisy 45242593 100 %

Základní umělecká škola,  
Praha 8, Taussigova 1150

Taussigova 1150/2,  
182 00 Praha 8 – Kobylisy 48132811 100 %

Základní umělecká škola,  
Praha 9, Učňovská 1

Učňovská 100/1,  
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy 61387452 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Akademické gymnázium, škola hlavního města 
Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Štěpánská 614/22,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 70872503 100 %

Českoslovanská akademie obchodní 
Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, 
Praha 2, Resslova 8

Resslova 1780/8,  
120 00 Praha 2 – Nové Město 00638463 100 %

Českoslovanská akademie obchodní, střední 
odborná škola, Praha 2, Resslova 5

Resslova 1940/5,  
120 00 Praha 2 – Nové Město 61386138 100 %

Gymnázium a Hudební škola hlavního města 
Prahy, základní umělecká škola

Komenského náměstí 400/9,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 70874204 100 %

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 Nad Štolou 1510/1,  
170 00 Praha 7 – Holešovice 61385476 100 %

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 
25. března 100

náměstí 25. března 100/2,  
196 00 Praha-Čakovice 61387835 100 %

Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 621/45,  
150 00 Praha 5 – Malá Strana 61385701 100 %

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - 
Michle, Ohradní 55

Ohradní 111/55,  
140 00 Praha 4 – Michle 00335533 100 %

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Parléřova 118/2,  
169 00 Praha 6 – Hradčany 61388246 100 %

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního 
města Prahy, Praha 1, Hellichova 3

Hellichova 457/3,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana 70872767 100 %

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, 
Mezi Školami 2475

Mezi Školami 2475/29,  
158 00 Praha 13 – Stodůlky 60446234 100 %

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, 
Truhlářská 22

Truhlářská 1120/22,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 60446218 100 %

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, 
Sladkovského náměstí 8

Sladkovského náměstí 900/8,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 61385131 100 %

Gymnázium Milady Horákové Na Planině 1393/13,  
140 00 Praha 4 – Krč 75151073 100 %

Gymnázium Na Pražačce,  
Praha 3, Nad Ohradou 23

Nad Ohradou 2825/23,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 60461675 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Gymnázium Opatov, 
Praha 4, Konstantinova 1500

Konstantinova 1500/50,  
149 00 Praha 11 – Chodov 49366629 100 %

Gymnázium Oty Pavla, 
Praha 5, Loučanská 520

Loučanská 520/1,  
153 00 Praha 16 – Radotín 61384992 100 %

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 Přípotoční 1337/1a,  
101 00 Praha 10 – Vršovice 61385379 100 %

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Postupická 3150/4,  
141 00 Praha 4 – Záběhlice 60459085 100 %

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 1330/11,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 61385271 100 %

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Chodovická 2250/36,  
193 00 Praha 20 – Horní 
Počernice

49371185 100 %

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední 
odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, 
Radlická 115

Radlická 591/115,  
158 00 Praha 5 – Jinonice 61386901 100 %

Gymnázium prof. Jana Patočky,  
Praha 1, Jindřišská 36

Jindřišská 966/36,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 60449004 100 %

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Nad Alejí 1952/5,  
162 00 Praha 6 – Břevnov 49625446 100 %

Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Omská 1300/4,  
100 00 Praha 10 – Vršovice 63109026 100 %

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Voděradská 900/2,  
100 00 Praha 10 – Strašnice 61385361 100 %

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 424/1,  
128 00 Praha 2 – Nové Město 61388106 100 %

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Budějovická 680/17,  
140 00 Praha 4 – Michle 00335479 100 %

Gymnázium, Praha 4, 
Na Vítězné pláni 1160

Na Vítězné pláni 1160/1,  
140 00 Praha 4 – Nusle 00335487 100 %

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Písnická 760/11,  
142 00 Praha 12 – Kamýk 60444916 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Nad Kavalírkou 100/1,  
150 00 Praha 5 – Košíře 61385298 100 %

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Arabská 682/14,  
160 00 Praha 6 – Vokovice 61386022 100 %

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 U Libeňského zámku 3/1,  
180 00 Praha 8 – Libeň 61387509 100 %

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Ústavní 400/12,  
181 00 Praha 8 – Bohnice 60460784 100 %

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Českolipská 373/27,  
190 00 Praha 9 – Střížkov 60445475 100 %

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Litoměřická 726/17,  
190 00 Praha 9 – Prosek 61387061 100 %

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 Špitálská 700/2,  
190 00 Praha 9 – Vysočany 63831562 100 %

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní 
škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 
Praha 2, Ječná 27

Ječná 530/27,  
120 00 Praha 2 – Nové Město 61388149 100 %

Hotelová škola Radlická Radlická 591/115,  
158 00 Praha 5 – Jinonice 60446242 100 %

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Vršovická 564/43,  
101 00 Praha 10 – Vršovice 60461713 100 %

Střední škola designu a umění, 
knižní kultury a ekonomiky Náhorní

U Měšťanských škol 525/1,  
182 00 Praha 8 – Kobylisy 61388262 100 %

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Pernerova 273/25,  
186 00 Praha 8 – Karlín 61389064 100 %

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava 
Ježka

Roškotova 1692/4,  
140 00 Praha 4 – Braník 63834286 100 %

Konzervatoř Duncan centre,  
Praha 4, Branická 41

Branická 145/41,  
147 00 Praha 4 – Braník 49626655 100 %

Malostranské gymnázium,  
Praha 1, Josefská 7

Josefská 626/7,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana 63109662 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, 
Křemencova 12

Křemencova 179/12,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 70837902 100 %

Obchodní akademie Holešovice Jablonského 333/3,  
170 00 Praha 7 – Holešovice 61386626 100 %

Obchodní akademie Dušní Dušní 1083/7,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 70837872 100 %

Obchodní akademie,  
Praha 3, Kubelíkova 37

Kubelíkova 1221/37,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 70107050 100 %

Obchodní akademie,  
Praha 10, Heroldovy sady 1

Heroldovy sady 362/1,  
101 00 Praha 10 – Vršovice 61385387 100 %

Obchodní akademie Vinohradská Vinohradská 1971/38,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 61386774 100 %

Obchodní akademie Bubeneč Krupkovo náměstí 26/4,  
160 00 Praha 6 – Bubeneč 61384534 100 %

Obchodní akademie Hovorčovická U Vinohradského hřbitova 2471/3,  
130 00 Praha 3 – Vinohrady 61388017 100 %

Odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 31/6,  
128 00 Praha 2 – Vyšehrad 60436735 100 %

Pražská konzervatoř,  
Praha 1, Na Rejdišti 1

Na Rejdišti 77/1,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 70837911 100 %

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, 
Preslova 25

Preslova 72/25,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 61386855 100 %

Středisko praktického vyučování, Praha 5, 
Seydlerova 2451

Seydlerova 2451/8,  
158 00 Praha 13 – Stodůlky 00639184 100 %

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Praha - Čakovice

Ke Stadionu 623/9,  
196 00 Praha-Čakovice 00638871 100 %

Střední škola automobilní a informatiky Weilova 1270/4,  
102 00 Praha 15 – Hostivař 00497070 100 %

Střední odborná škola,  
Praha 5, Drtinova 3/498

Drtinova 498/3,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 45248001 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Střední odborná škola civilního letectví, Praha 
- Ruzyně

K Letišti 278/4a,  
161 00 Praha 6 – Ruzyně 00639494 100 %

Střední odborná škola logistických služeb Učňovská 100/1,  
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy 00639516 100 %

Střední odborná škola pro administrativu 
Evropské unie, 
 Praha 9, Lipí 1911

Lipí 1911/22,  
193 00 Praha 20 – Horní 
Počernice

14891247 100 %

Střední odborná škola Jarov Učňovská 100/1,  
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy 00300268 100 %

Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu 521/45,  
108 00 Praha 10 – Malešice 41190726 100 %

Střední odborné učiliště gastronomie  
a podnikání

Za Černým mostem 362/3,  
198 00 Praha 14 – Hloubětín 49629077 100 %

Střední odborné učiliště kadeřnické, 
Praha 8, Karlínské náměstí 8/225

Karlínské náměstí 225/8,  
186 00 Praha 8 – Karlín 00639028 100 %

Střední škola obchodní Belgická 250/29,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 00549185 100 %

Střední odborné učiliště potravinářské, 
Praha 4 - Písnice, Libušská 320/11 
(organizace zrušena ke dni 1. 7. 2019)

Libušská 320/111,  
142 00 Praha-Libuš – Písnice 00639214 100 %

Střední odborné učiliště, 
Praha - Radotín

Pod Klapicí 11/15,  
153 00 Praha 16 – Radotín 00638846 100 %

Střední odborné učiliště, 
 Praha 4, Ohradní 57

Ohradní 126/57,  
140 00 Praha 4 – Michle 14891531 100 %

Střední průmyslová škola elektrotechnická, 
Praha 10, V Úžlabině 320

V Úžlabině 320/23,  
100 00 Praha 10 – Malešice 61385409 100 %

Střední průmyslová škola elektrotechnická, 
Praha 2, Ječná 30

Ječná 517/30,  
120 00 Praha 2 – Nové Město 61385301 100 %

Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 610/2,  
190 00 Praha 9 – Prosek 14891239 100 %

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na 
Třebešíně 2299

Na Třebešíně 2299/69,  
100 00 Praha 10 – Strašnice 61385417 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, 
Praha 1, Panská 3

Panská 856/3,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 61388866 100 %

Střední průmyslová škola stavební 
Josefa Gočára, Praha 4, 
Družstevní ochoz 3

Družstevní ochoz 1659/3,  
140 00 Praha 4 – Nusle 49624059 100 %

Střední průmyslová škola strojnická, 
škola hlavního města Prahy, Praha 1, 
Betlémská 4/287

Betlémská 287/4,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 70872589 100 %

Střední průmyslová škola zeměměřická, 
Praha 9, Pod Táborem 300

Pod Táborem 300/7,  
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy 61386278 100 %

Střední škola - Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1/179

Poděbradská 179/1,  
190 00 Praha 9 – Vysočany 14891212 100 %

Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12,  
149 00 Praha 11 – Chodov 71219293 100 %

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,  
142 00 Praha 4 – Krč 00638625 100 %

Střední škola dostihového sportu  
a jezdectví

U Závodiště 325/1,  
159 00 Praha-Velká Chuchle 00069621 100 %

Střední škola elektrotechniky  
a strojírenství

Jesenická 3067/1,  
106 00 Praha 10 – Záběhlice 00639133 100 %

Akademie řemesel Praha - Střední škola 
technická

Zelený pruh 1294/52,  
147 00 Praha 4 – Krč 14891522 100 %

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká 
a řemeslná

Nový Zlíchov 1063/1,  
150 00 Praha 5 – Hlubočepy 14891263 100 %

Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola pro sluchově postižené, 
Praha 5, Výmolova 169

Výmolova 169/2,  
150 00 Praha 5 – Radlice 48134058 100 %

Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola, 
Praha 10, Chotouňská 476

Chotouňská 476/1,  
108 00 Praha 10 – Malešice 70835578 100 %

Střední zdravotnická škola Ruská 2200/91,  
100 00 Praha 10 – Vinohrady 00638765 100 %

Taneční konzervatoř 
hlavního města Prahy, 
Praha 1, Křížovnická 7

Křižovnická 81/7,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 70837775 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
dopravní, 
Praha 1, Masná 18

Masná 1000/18,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 70837899 100 %

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na 
Příkopě 16

Na Příkopě 856/16,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 70837881 100 %

Vyšší odborná škola informačních studií a 
Střední škola elektrotechniky, multimédií a 
informatiky

Novovysočanská 280/48,  
190 00 Praha 9 – Vysočany 14891409 100 %

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola 
Václava Hollara, 
Praha 3, Hollarovo náměstí 2

Hollarovo náměstí 2275/2,  
130 00 Praha 3 – Vinohrady 61386871 100 %

Karlínská obchodní akademie 
a vyšší odborná škola ekonomická

Kollárova 271/5,  
186 00 Praha 8 – Karlín 61388548 100 %

VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských 
technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární, 
Praha 2, Podskalská 10

Podskalská 365/10,  
128 00 Praha 2 – Nové Město 61385930 100 %

Vyšší odborná škola grafická 
a Střední průmyslová škola grafická, 
Praha 1, Hellichova 22

Hellichova 535/22,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana 70837783 100 %

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství 
a Střední průmyslová škola oděvní, 
Praha 7, Jablonského 3

Jablonského 333/3,  
170 00 Praha 7 – Holešovice 61385891 100 %

Vyšší odborná škola pedagogická 
a sociální, Střední odborná škola pedagogická 
a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Evropská 330/33,  
160 00 Praha 6 – Dejvice 61388068 100 %

Jahodovka - Vyšší odborná škola 
sociálně právní

Jahodová 2800/44,  
106 00 Praha 10 – Záběhlice 61385395 100 %

Vyšší odborná škola stavební a Střední 
průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Dušní 900/17,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 61388726 100 %

Vyšší odborná škola textilních řemesel 
a Střední umělecká škola textilních řemesel, 
Praha 1, U Půjčovny 9

U Půjčovny 1274/9,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 61387002 100 %

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
a Střední uměleckoprůmyslová škola, 
Praha 3, Žižkovo náměstí 1

Žižkovo náměstí 1300/1,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 61388025 100 %

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo 
nábřeží 6

Alšovo nábřeží 82/6,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 00638749 100 %

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 
5. května 51

5. května 200/51,  
140 00 Praha 4 – Nusle 00638722 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky hlavního města Prahy

Školská 685/15,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 00334227 100 %

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Karlínské náměstí 316/7,  
186 00 Praha 8 – Karlín 00064289 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM Pod Strašnickou vinicí 623/23,  
100 00 Praha 10 – Strašnice 45241945 100 %

Dům dětí a mládeže Jižní Město Šalounova 2024/3,  
149 00 Praha 11 – Chodov 45241643 100 %

Dům dětí a mládeže Modřany Herrmannova 2016/24,  
143 00 Praha 12 – Modřany 45241295 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 2 Slezská 920/21,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 45245924 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita Na Balkáně 2866/17a,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 45241848 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby 
centrum 4

Bartákova 1200/4,  
140 00 Praha 4 – Krč 45241651 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Přemyšlenská 1102/15,  
182 00 Praha 8 – Kobylisy 49625055 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 9 Měšická 720/2,  
190 00 Praha 9 – Prosek 67365779 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 5 Štefánikova 235/11,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 45242941 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 6 U Boroviček 650/5,  
163 00 Praha 17 – Řepy 45241694 100 %

Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol Rohová 540/4,  
165 00 Praha-Suchdol 45242950 100 %

Dům dětí a mládeže Praha 7 Šimáčkova 1452/16,  
170 00 Praha 7 – Holešovice 45242879 100 %

Domov mládeže a školní jídelna,  
Praha 2, Neklanova 32

Neklanova 147/32,  
128 00 Praha 2 – Vyšehrad 65992351 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Domov mládeže a školní jídelna,  
Praha 6 - Dejvice, Studentská 10

Studentská 700/10,  
160 00 Praha 6 – Dejvice 63832208 100 %

Domov mládeže a školní jídelna,  
Praha 9, Lovosická 42

Lovosická 439/42,  
190 00 Praha 9 – Střížkov 00638706 100 %

Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, 
Štefánikova 11/235

Štefánikova 235/11,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 70842132 100 %

Dětské centrum Paprsek Šestajovická 580/19,  
198 00 Praha 14 – Hloubětín 70875413 100 %

Dětský domov Charlotty Masarykové U Včely 176,  
156 00 Praha-Zbraslav 00874957 100 %

Dětský domov, Národních hrdinů 1, 
Praha 9 - Dolní Počernice

Národních hrdinů 1,  
190 12 Praha-Dolní Počernice 00067563 100 %

Dětský domov a Školní jídelna, 
Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

Smržovská 77,  
190 14 Praha-Klánovice 61389293 100 %

Centrum sociálních služeb Praha Žilinská 2769/2,  
141 00 Praha 4 – Záběhlice 70878277 100 %

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Čelakovského 40/13,  
407 46 Krásná Lípa 70872741 100 %

Domov se zvláštním režimem Terezín nám. ČSA 84,  
411 55 Terezín 70875308 100 %

Domov sociálních služeb Vlašská Vlašská 344/25,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana 70875430 100 %

Integrované centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Horní Poustevna

Horní Poustevna 40,  
407 47 Dolní Poustevna – Horní 
Poustevna

70872686 100 %

Integrované centrum sociálních služeb 
Odlochovice

Odlochovice 1,  
257 03 Jankov – Odlochovice 70875324 100 %

Jedličkův ústav a Mateřská škola 
a Základní škola a Střední škola

V Pevnosti 13/4,  
128 00 Praha 2 – Vyšehrad 70873160 100 %

Domov pro seniory Hortenzie K Ubytovně 65,  
250 65 Bořanovice – Pakoměřice 70876886 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Domov pro seniory Dobřichovice Brunšov 365,  
252 31 Všenory 70875880 100 %

Domov pro seniory Heřmanův Městec Masarykovo náměstí 37,  
538 03 Heřmanův Městec 70876258 100 %

Domov pro seniory Malešice Rektorská 577/5,  
108 00 Praha 10 – Malešice 70875707 100 %

Domov pro seniory Pyšely nám. T. G. Masaryka 1,  
251 67 Pyšely 70871256 100 %

Domov pro seniory Nová slunečnice Na Hranicích 674/18,  
181 00 Praha 8 – Bohnice 71294287 100 %

Domov pro seniory Chodov Donovalská 2222/31,  
149 00 Praha 11 – Chodov 70876606 100 %

Domov pro seniory Ďáblice Kubíkova 1698/11, 
 182 00 Praha 8 – Kobylisy 70875839 100 %

Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9,  
169 00 Praha 6 – Břevnov 70875316 100 %

Domov pro seniory Háje K Milíčovu 734/1,  
149 00 Praha 11 – Háje 70875111 100 %

Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 1027/19,  
182 00 Praha 8 – Kobylisy 70872996 100 %

Domov pro seniory Krč Sulická 1085/53,  
142 00 Praha 4 – Krč 70874212 100 %

Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8,  
106 00 Praha 10 – Záběhlice 70878030 100 %

Domov Rudné u Nejdku Rudné 251,  
362 21 Vysoká Pec – Rudné 70890285 100 %

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická

Sulická 1597/48,  
142 00 Praha 4 – Krč 70873046 100 %

Palata - Domov pro zrakově postižené Na Hřebenkách 737/5,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 70872783 100 %

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Domov pro osoby  
se zdravotním postižením Leontýn

Roztoky 52,  
270 23 Roztoky 70874387 100 %

Domov Maxov
Horní Maxov 181,  
468 44 Lučany nad Nisou – Horní 
Maxov

70872651 100 %

Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Kytlice

Dolní Falknov 71,  
407 45 Kytlice – Dolní Falknov 70872708 100 %

Domov pro osoby  
se zdravotním postižením Lochovice

Lochovice 222,  
267 23 Lochovice 70879567 100 %

Domov Svojšice Svojšice 1, 
281 07 Svojšice 70876720 100 %

Domov Zvíkovecká kytička Zvíkovec 99,  
338 08 Zvíkovec 70887195 100 %

Pohřební ústav hl. m. Prahy Pobřežní 339/72,  
186 00 Praha 8 – Karlín 45245819 100 %

Správa pražských hřbitovů Vinohradská 2807/153c,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 45245801 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 6

Vokovická 32/3,  
160 00 Praha 6 – Vokovice 68407459 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 7 a 8

Glowackého 549/7,  
181 00 Praha 8 – Troja 70827711 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 260/56,  
101 00 Praha 10 – Vinohrady 68407441 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 11 a 12

Kupeckého 576/17,  
149 00 Praha 11 – Háje 48135054 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 3 a 9

Lucemburská 1856/40,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 70835462 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 10

Jabloňová 3141/30a,  
106 00 Praha 10 – Záběhlice 60461926 100 %

Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 5

Kuncova 1580/1,  
155 00 Praha 13 – Stodůlky 70843830 100 %
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Podíl / Vliv

Dům národnostních menšin o. p. s. Vocelova 602/3,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady 28516346 100 %

Integrační centrum Praha o. p. s. Žitná 1574/51,  
110 00 Praha 1 – Nové Město 24228320 100 %

Nadační fond Cesta ke vzdělání Mariánské náměstí 2/2,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 28512715 100 %

NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA Mariánské náměstí 2/2,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 27653439 100 %

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund Mariánské náměstí 2/2,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 05634288 100 %

Cena Karla IV Ovocný trh 541/3,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 60456965 50 %

Osoby nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Ovládající osoba Podíl / Vliv

Pražská strojírna a. s. Mladoboleslavská 133,  
190 17 Praha-Vinoř 60193298

Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, 
akciová společnost

100 %

Střední průmyslová škola 
dopravní, a. s.

Plzeňská 298/217a, 
150 00 Praha 5 – Motol 25632141

Dopravní podnik 
hl. m. Prahy,  
akciová společnost

100 %

Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4, 
100 00 Praha 10 – Vršovice 60193913 Pražská energetika 

Holding a. s. 58 %

KORMAK Praha a. s.
K Sokolovně 667/9, 
104 00 Praha 22 – 
Uhříněves

48592307
Pražská energetika, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

PREdistribuce, a. s. Svornosti 3199/19a,  
150 00 Praha 5 – Smíchov 27376516

Pražská energetika, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

PREměření, a. s.
Na Hroudě 2149/19,  
100 00 Praha 10 – 
Strašnice

25677063
Pražská energetika, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

PREservisní, s. r. o. Na Hroudě 1492/4,  
100 00 Praha 10 – Vršovice 02065801

Pražská energetika, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

PREzákaznícká, a. s. Na Hroudě 1492/4,  
100 00 Praha 10 – Vršovice 06532438

Pražská energetika, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

VOLTCOM, 
spol. s r. o.

Otevřená 1092/2,  
169 00 Praha 6 – Střešovice 44794274

Pražská energetika, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

eYello CZ, k. s.
Kubánské 
náměstí 1391/11, 100 00 
Praha 10 – Vršovice

25054040

Pražská energetika, a. s. 
– 90 % a PREměření, a. s. 
– 10 %(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

PREnetcom, a. s. Na Hroudě 1492/4,  
100 00 Praha 10 – Vršovice 06714366

PREdistribuce, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

FRONTIER 
TECHNOLOGIES, s. r. o.

Na Hroudě 2149/19,  
100 00 Praha 10 – 
Strašnice

27234835
PREměření, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

PRE FVE Světlík, s. r. o.
Na Hroudě 2149/19,  
100 00 Praha 10 – 
Strašnice

28080378
PREměření, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

SOLARINVEST - GREEN 
ENERGY, s. r. o.

Na Hroudě 2149/19,  
100 00 Praha 10 – 
Strašnice

28923405
PREměření, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

WINDING WE NORTH a. s.
Na Hroudě 2149/19,  
100 00 Praha 10 – 
Strašnice

27831248
PREměření, a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %
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Osoby nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou:

Název Sídlo IČ Ovládající osoba Podíl / Vliv

PRE VTE Částkov, s. r. o.
Na Hroudě 2149/19,  
100 00 Praha 10 – 
Strašnice

27966216
WINDING WE NORTH a. s. 
(Pražská energetika 
Holding a. s.)

100 %

Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37/38,  
110 00 Praha 1 – Nové 
Město

60193492 Pražská plynárenská 
Holding a. s. 100 %

Informační služby - 
energetika, a. s.

U Plynárny 500/44,  
140 00 Praha 4 – Michle 26420830

Pražská plynárenská, a. s. 
(Pražská plynárenská 
Holding a. s.)

100 %

MONTSERVIS PRAHA, a. s. Prachatická 209,  
199 00 Praha 18 – Letňany 00551899

Pražská plynárenská, a. s. 
(Pražská plynárenská 
Holding a. s.)

90 %

Pražská plynárenská 
Distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

U Plynárny 500/44,  
140 00 Praha 4 – Michle 27403505

Pražská plynárenská, a. s. 
(Pražská plynárenská 
Holding a. s.)

100 %

Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

U Plynárny 1450/2a,  
140 00 Praha 4 – Michle 47116471

Pražská plynárenská, a. s. 
(Pražská plynárenská 
Holding a. s.)

100 %

Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

U Plynárny 500/44,  
140 00 Praha 4 – Michle 27436551

Pražská plynárenská, a. s. 
(Pražská plynárenská 
Holding a. s.)

100 %

Prometheus, energetické 
služby, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

U Plynárny 500/44,  
140 00 Praha 4 – Michle 63072599

Pražská plynárenská, a. s. 
(Pražská plynárenská 
Holding a. s.)

100 %

AKROP s. r. o. Ke Špejcharu 392,  
252 67 Tuchoměřice 26432331 Pražské služby, a. s. 100 %

EVOK, o.p.s. Vlkova 430/35,  
130 00 Praha 3 – Žižkov 02412390 Pražské služby, a. s. 100 %

Pražský EKOservis, s. r. o.
Revoluční 1082/8,  
110 00 Praha 1 – Nové 
Město

03298973 Pražské služby, a. s. 100 %

Želivská provozní a. s. K Horkám 16/23,  
102 00 Praha 15 – Hostivař 29131804 Úpravna vody Želivka, a. s. 100 %

Vodárna Káraný, a. s.
Žatecká 110/2,  
110 00 Praha 1 – Staré 
Město

29148995 Zdroj pitné vody 
Káraný, a. s. 100 %

zdroje: Magistrát hlavního města Prahy, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, Administrativní registr 
ekonomických subjektů vedený Ministerstvem financí, Rejstřík škol a školských zařízení vedený Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb vedený Ústavem zdravotnických 
informací a statistiky ČR, výroční zprávy a webové stránky uvedených osob apod.

Způsob a prostředky ovládání

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby 
nebo jí ovládaných osob

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou 
a osobou ovládající

Způsob a prostředky ovládání vyplývají ze stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Ovládající osoba uplatňu-
je vliv na obchodní vedení společnosti především prostřednictvím valné hromady dle § 421 odst. 2 
zákona o obchodních korporacích. V  souladu se stanovami společnosti volí a odvolává ovládající 
osoba členy dozorčí rady a jejich prostřednictvím může následně prosadit volbu nebo odvolání 
členů představenstva.

Žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, jež by se týka-
lo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti dle poslední účetní závěrky, nebylo 
v průběhu roku 2019 učiněno.

V roce 2019 bylo mezi společností a ovládající osobou uzavřeno 9 smluv. Kromě těchto nových 
smluv vykonávala společnost v uplynulém roce činnost na základě dalších čtyř smluv, které byly 
sjednány v letech 2017 a 2018. Všechny smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchod-
ním styku, takže ovládané osobě nemůže jejich splněním vzniknout žádná újma.
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Odběratelské smlouvy:

Číslo Typ a předmět smlouvy Datum uzavření
smlouvy

Úplata za splnění 
předmětu smlouvy

Výnosy v roce
2019

1.
Rámcová smlouva o správě 
a údržbě veřejného osvětlení 
a dalších souvisejících zařízení

31. 8. 2017 175 652 tis. Kč ročně 175 652 tis. Kč

2. Smlouva o zajištění obchodního využití 
reklamních ploch na veřejném osvětlení 4. 5. 2018 30 % z výnosů 6 816 tis. Kč

3. Smlouva o poskytování poradenských 
služeb 23. 11. 2018

440 Kč až 1 810 Kč 
za hodinu 

(maximálně 20 000 tis. Kč)
1 450 tis. Kč

4. Obsluha slavnostního osvětlení – festival 
Podskalí ve filmu 20. 5. 2019 2 tis. Kč 2 tis. Kč

5. Smlouva o dílo na zpracování koncepce 
rozvoje veřejného osvětlení 18. 7. 2019 9 431 tis. Kč 1 069 tis. Kč

6. Objednávka na opravu veřejného 
osvětlení (ulice Řepínská) 22. 7. 2019 3 tis. Kč 3 tis. Kč

7. Objednávka na opravu veřejného 
osvětlení (ulice Řepínská) 2. 9. 2019 6 tis. Kč 

(dle skutečného rozsahu) 6 tis. Kč

8. Smlouva o dílo na provedení obnovy 
a modernizace veřejného osvětlení 5. 9. 2019 150 000 tis. Kč 9 345 tis. Kč

9. Dohoda o vypořádání závazků 
souvisejících s opravami kabelových polí 18. 12. 2019 8 265 tis. Kč 8 265 tis. Kč

10. Smlouva o zajištění provozuschopnosti 
městského kamerového systému 27. 12. 2019 41 600 tis. Kč –

Dodavatelské smlouvy:

Číslo Typ a předmět smlouvy Datum uzavření
smlouvy

Úplata za splnění 
předmětu smlouvy

Náklady v roce
2019

11. Smlouva o poskytování služeb 
informačních technologií 28. 3. 2019 – –

Jiné smlouvy:

Číslo Typ a předmět smlouvy Datum uzavření
smlouvy Finanční plnění Finanční plnění 

v roce 2019

12. Smlouva o spolupráci při odstraňování 
havarijních situací * 11. 12. 2017 – –

13.
Dohoda o postoupení smluv týkajících 
se provozování městského kamerového 
systému 

27. 12. 2019 – –

* jednou z dalších smluvních stran je společnost Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Doplňující informace:

Společnost zaplatila ovládající osobě v  průběhu minulého roku 9  tis.  Kč na různých správních 
poplatcích.
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Odběratelské smlouvy:

Číslo Smluvní strana Typ a předmět smlouvy
Datum 

uzavření
smlouvy

Úplata 
za splnění 
předmětu 
smlouvy

Výnosy 
v roce
2019

1.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
stožáru veřejného osvětlení 
(ulice Hornoměcholupská)

18. 2. 2019 9 tis. Kč 9 tis. Kč

2.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na zpětnou 
montáž stožáru veřejného 
osvětlení 
(ulice Hornoměcholupská)

21. 2. 2019 31 tis. Kč 31 tis. Kč

3.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení 
(ulice Nad Palatou)

15. 4. 2019 29 tis. Kč 29 tis. Kč

4. Pražská vodohospodářská 
společnost a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožárů 
veřejného osvětlení  
(ulice Táborská)

7. 5. 2019 81 tis. Kč 81 tis. Kč

5.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Hládkov)

28. 5. 2019 17 tis. Kč 17 tis. Kč

6.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Korunní)

28. 5. 2019 34 tis. Kč 34 tis. Kč

7.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Otakarova)

28. 5. 2019 34 tis. Kč 34 tis. Kč

8.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Slezská)

28. 5. 2019 34 tis. Kč 34 tis. Kč

Mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou bylo v  roce 2019 uzavřeno 
32 smluv. Kromě těchto nových smluv prováděla společnost v loňském roce činnost za základě dal-
ších osmi smluv, které byly sjednány v roce 2018. Všechny smlouvy byly uzavřeny za podmínek ob-
vyklých v obchodním styku, takže ovládané osobě nemůže jejich splněním vzniknout žádná újma.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Odběratelské smlouvy:

Číslo Smluvní strana Typ a předmět smlouvy
Datum 

uzavření
smlouvy

Úplata 
za splnění 
předmětu 
smlouvy

Výnosy 
v roce
2019

9.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Houdova)

5. 6. 2019 17 tis. Kč 17 tis. Kč

10.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Jílovská)

31. 7. 2019 11 tis. Kč 11 tis. Kč

11.
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení  
(ulice Na Rovinách)

31. 7. 2019 17 tis. Kč 17 tis. Kč

12. Pražská vodohospodářská 
společnost a. s.

Objednávka na demontáž 
a zpětnou montáž stožáru 
veřejného osvětlení 
(ulice Táborská)

7. 8. 2019 41 tis. Kč 41 tis. Kč

13. Pražská vodohospodářská 
společnost a. s.

Objednávka na demontáž 
stožáru veřejného osvětlení 
(ulice Táborská)

7. 8. 2019 17 tis. Kč 17 tis. Kč

14. Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy

Objednávka na provedení 
přípojky k zapínacímu místu 
veřejného osvětlení  
(ulice Mariánské náměstí)

20. 9. 2019 7 tis. Kč 7 tis. Kč

15. Operátor ICT, a. s.
Smlouva o podnájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
(Holešovice č. p. 213) 

5. 12. 2019 41 tis. Kč 
měsíčně 103 tis. Kč
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Dodavatelské smlouvy:

Číslo Smluvní strana Typ a předmět smlouvy
Datum 

uzavření
smlouvy

Úplata 
za splnění 
předmětu 
smlouvy

Náklady 
v roce
2019

16. PREdistribuce, a. s.

Smlouva o správě mapových 
podkladů veřejného 
osvětlení(ukončena 
k 30. 5. 2019)

28. 2. 2018 150 tis. Kč 
měsíčně 750 tis. Kč

17. Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s.

Smlouva o provozování a 
údržbě plynového veřejného 
osvětlení(ukončena 
k 12. 5. 2019)

10. 5. 2018 1 600 tis. Kč 408 tis. Kč

18. Pražská energetika, a. s.
Smlouva o sdružených 
službách dodávky elektřiny 
(Libeň č. p. 264)

23. 5. 2018
dle 

odebraného 
množství

31 tis. Kč

19. Pražská plynárenská, a. s.
Smlouva o sdružených 
službách dodávky zemního 
plynu (Libeň č. p. 264)

28. 5. 2018
dle 

odebraného 
množství

56 tis. Kč

20. PREdistribuce, a. s.
Smlouva o poskytování 
odborné podpory při výkonu 
dispečerské služby

18. 7. 2018 130 tis. Kč 
měsíčně 1 562 tis. Kč

21. PREdistribuce, a. s.

Smlouva o poskytování 
služeb dálkového spínání a 
dálkového dohledu(ukončena 
k 18. 7. 2019)

18. 7. 2018 130 tis. Kč 
měsíčně 855 tis. Kč

22. PREdistribuce, a. s.
Smlouva o poskytování 
havarijních služeb(ukončena 
k 17. 4. 2019)

17. 10. 2018 950 tis. Kč 
měsíčně 3 269 tis. Kč

23. Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a. s.

Objednávka na koupi 
identifikačních karet pro 
parkování motorových vozidel

31. 1. 2019 0,4 tis. Kč 0,4 tis. Kč

24. Pražské služby, a. s.

Objednávka na zpracování 
dokumentace 
pro dopravně-inženýrské 
opatření a rozhodnutí 
(ulice Barandovský most)

15. 2. 2019 22 tis. Kč 22 tis. Kč

25. Pražská energetika, a. s.

Smlouva o sdružených 
službách dodávky elektřiny 
(Bubeneč, jednotka 
č. 250/154)

20. 2. 2019
dle 

odebraného 
množství

17 tis. Kč

26. PREdistribuce, a. s.
Objednávka na opravu 
kabelové poruchy (ulice 
Starochodovská)

27. 2. 2019

77 tis. Kč 
(dle 

skutečného 
rozsahu)

77 tis. Kč

Dodavatelské smlouvy:

Číslo Smluvní strana Typ a předmět smlouvy
Datum 

uzavření
smlouvy

Úplata 
za splnění 
předmětu 
smlouvy

Náklady 
v roce
2019

27. Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a. s.

Objednávka na koupi 
identifikačních karet pro 
parkování motorových vozidel

15. 3. 2019 0,4 tis. Kč 0,4 tis. Kč

28. Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s.

Objednávka na servisní 
práce na plynovém veřejném 
osvětlení

14. 5. 2019

97 tis. Kč 
(dle 

skutečného 
rozsahu)

97 tis. Kč

29. Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s.

Objednávka na výměnu 
technologií plynových luceren 
(ulice Vejvodova, Uhelný trh, 
Staroměstské náměstí)

14. 5. 2019 83 tis. Kč 83 tis. Kč

30. Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s.

Smlouva o provozování a 
údržbě plynového veřejného 
osvětlení

31. 5. 2019 1 950 tis. Kč 1 260 tis. Kč

31. PREdistribuce, a. s.
Smlouva o poskytování 
služeb dálkového spínání a 
dálkového dohledu

17. 7. 2019 130 tis. Kč 
měsíčně 705 tis. Kč

32. Pražská plynárenská, a. s. Objednávka na koupi 
stlačeného zemního plynu 8. 8. 2019 0,4 tis. Kč 0,4 tis. Kč

33. KORMAK Praha a. s. Objednávka na technické 
dozory staveb 13. 11. 2019 300 tis. Kč 76 tis. Kč

34. Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

Objednávka na zajištění 
přepravy osob po dobu 
výluky tramvajové dopravy na 
Libeňském mostě

1. 11. 2019 155 tis. Kč 155 tis. Kč

35. Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s.

Objednávka na zajištění 
společenské akce dne 
10. 12. 2019

27. 11. 2019 32 tis. Kč 
včetně DPH

32 tis. Kč 
včetně DPH

36. Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s.

Objednávka na zajištění 
odborné přednášky 
k plynovému veřejnému 
osvětlení

3. 12. 2019 18 tis. Kč 18 tis. Kč
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Jiné smlouvy:

Číslo Smluvní strana Typ a předmět smlouvy
Datum 

uzavření
smlouvy

Finanční 
plnění

Finanční 
plnění 

v roce 2019

37. Operátor ICT, a. s.

Smlouva o společném 
zadávání veřejné zakázky – 
analýza rozdělení činností 
při správě a provozování 
městského kamerového 
systému

4. 4. 2019 – –

38. Operátor ICT, a. s.

Dohoda o narovnání – analýza 
rozdělení činností při správě 
a provozování městského 
kamerového systému

26. 7. 2019 – –

39. PREdistribuce, a. s.

Dohoda o vypořádání závazku 
souvisejícího s plněním 
smlouvy o poskytování 
havarijních služeb

17. 10. 2019 – –

40. PREdistribuce, a. s.
Smlouva o poskytování 
služeb dálkového spínání a 
dálkového dohledu

17. 7. 2019 – –

Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů

Posouzení vzniku újmy a jejího vyrovnání

Hlavní výhoda plynoucí ze vztahu s  ovládající osobou spočívá v  dlouhodobě stabilních zakáz-
kách. Vlastnictví hlavního města Prahy je též určitou zárukou pro jednání s obchodními partnery. 
Nevýhodou je zejména větší administrativní zátěž související s plněním povinností vůči orgánům 
státní správy.

Největší riziko pro budoucí vývoj společnosti představuje případné ukončení nebo obsahové zúžení 
smlouvy na správu a údržbu veřejného osvětlení.

Po zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů s ovládající osobou, a případně též 
s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, lze konstatovat, že výhody převládají.

V účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající 
osoby žádná újma.

V Praze dne: 30. 3. 2020

Zpracoval: Radek Pergl, ekonomický ředitel

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
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Výroční zpráva o činnosti 
v oblasti poskytování informací

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 2019

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

Tomáš Jílek 
předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a. s.

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a. s.

V Praze dne: 6. 1. 2020

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. 2019 do 31. 12. 2019 společnost 
obdržela jedenáct (11) žádostí o poskytnutí informací 
podle zákona.
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost vydala 
dvě (2) rozhodnutí o odmítnutí žádosti v celém rozsahu 
a tři (3) rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ve 
smyslu zákona.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nebylo podáno 
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. 2019 do 31. 12. 2019 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. 2019 do 31. 12. 2019 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. 2019 do 31. 12. 2019 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 
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Zpráva auditora a ověření účetní závěrky 
k 31. 12. 2019, výroční zprávy za rok 2019 
a zprávy o vztazích za rok 2019

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a. s.

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 25672541

za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V Praze dne: 3. 4. 2020

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pro akcionáře společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a. s.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Technologie hlavního města Prahy,  a. s. 
(dále také „Společnost“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, 
výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok 
končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, jež obsahuje popis použitých podstatných účet-
ních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodu přílohy této 
účetní závěrky v bodě „Základní údaje“.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Tech-
nologie hlavního města Prahy, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České repub-
liky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o audito-
rech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí 
a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, jež jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v  souladu s  §  2 písm.  b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá před-
stavenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich po-
vinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tím-
to posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj.  zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

 •  ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěr-
ce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 •  ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

ZH BOHEMIA, spol. s r.o., Pražská 469/22a, 460 01 Liberec II-Nové Město
auditorská společnost, číslo oprávnění 091
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4372
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospě-
li při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. 
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) 
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za ne-
zbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způ-
sobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěr-
ky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, 
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (ma-
teriální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v sou-
ladu s  výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a 
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhr-
nu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během ce-
lého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 •  identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a zís-
kat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, 
je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá 
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,

 •  seznámit se s  vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v  takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,

 •  posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky,

 •  posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky před-
stavenstvem Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje vý-
znamná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat; jestliže dojdeme k závěru, že taková vý-
znamná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace 
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uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok; naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vy-
cházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy; nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat,

 •  vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo Společnosti mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 3. 4. 2020

ZH BOHEMIA, spol. s r.o. zprávu jménem společnosti vypracoval
Pražská 469/22a Ing. Jan Jindřich
460 01 Liberec II-Nové Město statutární auditor
ev. číslo oprávnění auditorské společnosti 091 ev. číslo auditorského oprávnění 1133






