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I. Úvodní slovo generálního ředitele
Vážené dámy, vážení pánové,

když jsem minulý rok usedal k sepsání úvodního slova pro Výroční zprávu za rok 
2020, měl jsem poněkud smíšené pocity, ale věřil jsem, že se brzy vrátíme do 
normálního života. Rok se s rokem sešel a přišel čas bilancovat, co se nám po-
dařilo uskutečnit a kam nás minulý rok posunul navzdory dopadům pandemie na 
plánované projekty i chod celé společnosti. Vyzkoušeli jsme si, že jsme schopni 
kvalitně pracovat ve speciálních režimech příkladně na dispečincích nebo v do-
bě častých karantén i z domova. Proto jsme také museli zmodernizovat i technic-
ké a softwarové vybavení našich zaměstnanců.

Ve zpětném ohlédnutí mohu konstatovat, že loňská stavební sezóna byla i navzdory všem obtížím velmi úspěšná. 
Proinvestovali jsme rekordní částku přes 2,1 miliardy korun. Podařila se nám také příprava celé řady velkých a stra-
tegických zakázek v podobě rámcových smluv, které naši činnost stabilizují na několik následujících let. Ale v první 
řadě jsme rok 2021 věnovali přípravě strategických rekonstrukcí v následujících letech. Mám tím především na mysli 
jednu z nejvytíženějších dopravních tepen v České republice – Barrandovský most a také historicky velmi hodnotné 
Libeňské soumostí, spojující Libeň a Holešovice. 

Z přiděleného rozpočtu se nám podařilo opravit stovky kilometrů silnic, chodníků i cyklostezek a desítky mostů, lávek 
a podchodů, opěrných zdí nebo protihlukových stěn. A také upravit kolem padesáti křižovatek v rámci obnovy a moder-
nizace světelného signalizačního zařízení. Nejlépe jsou tyto investice vidět v místech rozsáhlých rekonstrukcí, jako na-
příklad obvodu Karlova náměstí, v ulici Prosecká a Koněvova, na mostě přes železniční trať Za Černým Mostem nebo na 
mostě K Austisu, který převádí automobilovou dopravu přes Pražský okruh (D0). Mnohé z oprav a rekonstrukcí probíhaly 
v koordinaci s opravami nebo výstavbou inženýrských sítí a vždy jsme se snažili najít omezení s nejmenším dopadem na 
dopravu. Všechny akce proto provázelo detailní plánování a koordinace s mnoha dalšími stranami, od městských částí přes 
investory, dodavatele stavebních prací po správce inženýrských sítí. Všem zúčastněným bych rád touto cestou poděkoval 
za jejich profesionalitu a vstřícnou spolupráci. Jedním z nejvýznamnějších projektů minulých i následujících let je kompletní 
rekonstrukce Barrandovského mostu, kterou jsme v první etapě započali sanací spodní stavby již v roce 2020 a úspěšně ji 
dokončili v listopadu 2021. Nyní je před námi rekonstrukce nosné konstrukce, která ale již zásadně zasáhne i do dopravy. 

Naší vizí je město, které umožňuje bezpečnou, komfortní a rychlou přepravu motoristům, uživatelům městské hro-
madné dopravy, cyklistům i pěším, ale i moderní město založené na kvalitních datech a moderních technologiích. Na 
přelomu roku 2020 a 2021 jsme se stali stoprocentním vlastníkem společnosti CDSw – City Data Software, spol. 
s r.o., což nám přineslo absolutní kontrolu nad spravovanými daty a možnosti dalšího rozvoje.

Ale nebyl to jen rok investic, systémových změn v běžné údržbě a další datové správě města. Technická správa ko-
munikací se v roce 2021 stala i modernější společností a změnila svůj přístup, který nespočívá jen ve změně loga. 
V prosinci jsme otevřeli nové kontaktní centrum, čemuž předcházelo stěhování většiny zaměstnanců do nových 
moderních prostor odpovídajících požadavkům pro výkon práce v 21. století. 

Veškeré plánované změny se nám v uplynulém roce podařilo uskutečnit.  Jsem přesvědčený, že i v takto turbulentní 
době TSK prokázala, že je spolehlivou organizací hlavního města i kvalitním partnerem. Proto věřím, že i díky vysoké 
odbornosti a bohatým zkušenostem svých pracovníků si tento vysoký standard udrží i v příštích letech. 

  Mgr. Jozef Sinčák
 generální ředitel a předseda představenstva
  Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
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II. Základní údaje o společnosti 

NÁZEV: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
SÍDLO:  Veletržní 1623/24, 170 00  Praha 7 – Holešovice
IČO:  03447286
PRÁVNÍ FORMA:  akciová společnost

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
/  nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
/ přípravné a dokončovací stavební práce
/  specializované stavební činnosti 
/  zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod 
/ skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
/  poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,  

hostingové a související činnosti a webové portály
/  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých 
/ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků testování, měření, analýzy a kontroly
/ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
/ poskytování technických služeb
/ provádění staveb, jejich změn a odstraňování
/ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

DATUM VZNIKU:   30. 9. 2014 byla společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059
ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 159 000 000 Kč
AKCIE: 10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
  59 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč 
 a emisním ážiem 4 460,08 Kč
 Splaceno 100%
JEDINÝ AKCIONÁŘ:  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 00064581, 
 Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
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III. Organizační struktura a řízení společnosti

Společnost v roce 2021 řídilo představenstvo v čele s předsedou představenstva, dvěma místopředsedy představen-
stva a jedním členem představenstva. Jednotliví členové představenstva měli určeny sekce výkonu své činnosti. 

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:  Mgr. Jozef Sinčák, MBA
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:  PhDr. Filip Hájek
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:  Ing. Josef Richtr
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA:  Ing. Martin Pípa

K datu sestavení účetní závěrky zůstává jedno místo v představenstvu oproti Stanovám neobsazené. 
Agenda společnosti je dále rozdělena do čtyř sekcí.

Vedení společnosti tvoří představenstvo a ředitelé úseků.

V TSK, a.s., bylo k 31. prosinci 2021 celkem 446 zaměstnanců ve čtyřech sekcích, z toho jedenáct ředitelů 
úseků jednotlivých činností v rámci společnosti.

III.1. ZMĚNy ORgANIZAČNÍ STRuKTuRy V PRůBĚHu ROKu 2021
S účinností od 1. 1. 2021 bylo oddělení kontroly a interního auditu sloučeno s oddělením právním. Oddělení LÚK, 
ZÚK, oddělení správy zeleně a oddělení správy kanalizačních staveb v rámci úseku oblastních a odborných správ 
byla sloučena do samostatného oddělení odborných správ. Samostatná oddělení rozpočtu a controllingu přísluš-
ných sekcí byla sloučena do jednoho oddělení rozpočtu a controllingu společnosti. Z oddělení pro styk s veřejností 
vzniklo oddělení komunikace a vnějších vztahů, které je organizačně zařazeno do přímé podřízenosti generálnímu 
řediteli. S účinností od 1. 4. 2021 byl vytvořen Úsek dopravy v klidu, který zahrnuje oddělení komerčních parkovišť 
a P+R, oddělení správy ZPS a oddělení správy parkovacích technologií. S účinností od 1. 7. 2021 se z oddělení správy 
mostů stal úsek správy mostních a speciálních objektů.
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PŘEDSTAVENSTVO TSK
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IV. Složení orgánů představenstva

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou 
nebo místopředsedou představenstva.

IV.1. ORgáNy SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2021

PŘEDSTAVENSTVO předseda představenstva Mgr. Jozef Sinčák, MBA
 místopředseda představenstva  PhDr. Filip Hájek
 místopředseda představenstva Ing. Josef Richtr
 člen představenstva Ing. Martin Pípa
 člen představenstva neobsazeno  

  Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně 
jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

DOZORČÍ RADA  předseda dozorčí rady Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
 místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Richter
 člen dozorčí rady Ing. Jan Jílek 
 člen dozorčí rady Ing. Martin Kala 
 člen dozorčí rady Mgr. Pavel Dobeš
 člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Mirovský M. EM.
 člen dozorčí rady Ing. Jan Machala
 člen dozorčí rady JuDr. Petr Novotný
 člen dozorčí rady Marek Paris, M.A. 

 
IV.2. ORgáNy SPOLEČNOSTI K DATu SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZáVĚRKy

PŘEDSTAVENSTVO předseda představenstva Mgr. Jozef Sinčák, MBA
 místopředseda představenstva PhDr. Filip Hájek
 místopředseda představenstva Ing. Josef Richtr
 člen představenstva Ing. Martin Pípa
 člen představenstva neobsazeno 

  Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně 
jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

DOZORČÍ RADA  předseda dozorčí rady Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
 místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Richter
 člen dozorčí rady Ing. Jan Jílek 
 člen dozorčí rady Ing. Martin Kala
 člen dozorčí rady Mgr. Pavel Dobeš
 člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Mirovský M. EM.
 člen dozorčí rady Ing. Jan Machala
 člen dozorčí rady JuDr. Petr Novotný
 člen dozorčí rady Marek Paris, M.A.
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V. Zpráva představenstva 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je 
hlavní město Praha.

Společnost byla založena především proto, aby spravovala, udržovala, opravovala a dále rozvíjela nemovitý komu-
nikační majetek hl. m. Prahy, což jsou silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního 
města. Dále je jejím úkolem i poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako 
projektová, dopravně-inženýrská a stavebně-inženýrská činnost.

V roce 2021 jsme v souladu s požadavky HMP, které je jediným akcionářem naší společnosti, z přidělených roz-
počtových prostředků realizovali:

■ Specializované odborné externí služby v celkové výši  127.761 tisíc Kč
■ Provoz Spravovaného majetku v celkové výši                 197.404 tisíc Kč
■ Letní údržbu v celkové výši                                                 634.900 tisíc Kč
■ Zimní údržbu v celkové výši                                                767.025 tisíc Kč
■ Údržbu a opravy v celkové výši                                         1.353.659 tisíc Kč
■ Investice v celkové výši                                                     1.706.661 tisíc Kč
■ Ostatní činnosti v celkové výši                                           294.128 tisíc Kč

Hlavní činnosti TSK v roce 2021
■ Zajištění označování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem technického stavu komunikací.
■ Zajištění nepřetržitého dispečinku pro evidenci a řešení závad pozemních komunikací.
■ Zajištění údržby kanalizačních staveb.
■ Zajištění údržby a provozu parkovišť P+R, parkovacích ploch a zón placeného stání.
■ Zajištění provozu tunelů.
■ Zajištění letní a zimní údržby a blokového čištění komunikací.
■  Zajištění koncepční, evidenční a administrativní podpory organizace dopravy a řízení městského silničního provozu.
■ Koordinace rozvoje dopravy.
■ Vedení majetkové evidence hl. m. Prahy ve správě TSK, a.s..
■ Vedení části účetnictví hl. m. Prahy související s rozvojem a financováním dopravy.
■ Zajištění likvidace neupotřebitelného spravovaného majetku.

V.1.  ZAJIšTĚNÍ ČINNOSTI SPRáVNÍHO CHARAKTERu VyKONáVANýCH  
NA PRAžSKýCH KOMuNIKACÍCH A TuNELOVýCH STAVBáCH

TSK spravuje majetek města v účetní hodnotě 95 mld. Kč a zaměstnává 446 pracovníků. Dle pokynu svého jediného 
vlastníka, kterým je hl. m. Praha, zajišťuje opravu a údržbu pražských silnic o souhrnné délce 2 342 kilometrů, 615 
mostních objektů a 11 tunelů. Zabezpečuje rovněž chod 713 světelných signalizačních zařízení, 448 dopravních 
kamer a dalších téměř 400 kamer nacházejících se v tunelovém komplexu Blanka.

Společnost poskytuje také služby spojené se správou svěřeného majetku a vykonává projektové, stavebně-inže-
nýrské a dopravně-inženýrské činnosti. Součástí TSK je také Dopravní informační centrum Praha a certifikovaná 
dopravní laboratoř.
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V.2. ÚDRžBA KOMuNIKACÍ, TuNELů A MOSTů
Dopravní stavby na území města jsou v rozhodující míře financovány z kapitálové části rozpočtu hl. m. Prahy a in-
vestorsky zajišťovány především Investičním odborem MHMP (INV), Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. (TSK) a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. (DPP). Ze státních prostředků (SFDI) jsou financovány železniční 
tratě na území města (prostřednictvím Správy železnic – Sž), jednotlivé stavby Pražského okruhu (prostřednictvím 
Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD) a spolufinancovány komunikace města, které nahrazují dosud nerealizované úseky 
těchto státem garantovaných staveb.

K nejvýznamnějším rekonstrukcím patřila
Rekonstrukce ulice Horoměřická [TSK] – Během akce došlo k rekonstrukci části komunikace, stavbě nového silnič-
ního mostu a výstavbě okružní křižovatky. V rámci rekonstrukce mostu S071 došlo k demolici dosavadního mostu, 
výstavbě mostu nového a k vyvolaným přeložkám inženýrských sítí. Nosná konstrukce mostu je železobetonová rá-
mová o délce rámu 5 m. Součástí stavby bylo osazení zábradlí a svodidel. V blízkosti nového mostu byla realizována 
okružní křižovatka, která nahradila původní stykovou křižovatku. Dále bylo obnoveno veřejné osvětlení a upraveno 
odvodnění. V navazujícím úseku proběhla celková rekonstrukce ulice včetně přilehlých chodníků. V roce 2021 byl 
realizován úsek o délce 130 m od křižovatky s ulicí Nebušická a zbylý úsek včetně dalšího mostu je určen k dokon-
čení v následujícím roce.

Rekonstrukce ulice Kutnohorská [TSK] – Rozsáhlá rekonstrukce se týkala úseku Dolnoměcholupská – Podleská. 
Stavba byla rozdělena do několika etap, přičemž poslední etapa Dolnoměcholupská – Kardausova je určena k do-
končení v následujícím roce. Stavební práce byly prováděny při zachování jednosměrného provozu ve směru z cen-
tra jízdním pruhem podél staveniště. Opačný směr byl veden po objízdných trasách.

Rekonstrukce ulice Patočkova [TSK] – Byla provedena souvislá údržba ulice Patočkova ve směru do centra v úseku 
Bělohorská – Pod Královkou. Akci předcházely práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Výměna povrchu vo-
zovky v opačném směru (z centra) proběhla již v roce 2017. Práce si vyžádaly úplnou uzavírku jízdního pásu ve směru 
do centra, při které byla doprava převedena do protisměru v režimu 1+1.
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Rekonstrukce nábřeží Edvarda Beneše [DPP, TSK] – Proběhla rekonstrukce komunikace na nábřeží Edvarda Beneše 
v úseku štefánikův most – Čechův most. Došlo k odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 mm a položení 
nového povrchu. Součástí byla i výšková úprava kanalizačních šachet a úprava povrchových znaků inženýrských sítí. 
Dále byla provedena oprava odvodnění, spočívající v realizaci 21 uličních vpustí včetně nových přípojek. Také došlo 
k lokálnímu vyrovnání obrub a bylo vyznačeno nové dopravní značení. Rekonstrukce tramvajové tratě spočívala v od-
stranění původní tratě z BKV panelů a jejímu nahrazení pevnou jízdní dráhou W-tram. Zásadní změnou byl posun 
tratě směrem k řece Vltavě tak, aby ve směru do centra vznikl plnohodnotný jízdní pruh, v opačném směru pak sdílejí 
tramvaje a ostatní vozidla společný pruh, vedle kterého mohl vzniknout samostatný jízdní pruh pro cyklisty.

Rekonstrukce mostu y502 Za Černým mostem [TSK] – Rekonstrukcí prošel most, který převádí ulici Za Černým mos-
tem přes železniční trať. Na původní most z roku 1978 o délce 30,5 m byly použity předpjaté prefabrikáty. Jeho stav 
byl vyhodnocen jako velmi špatný, a tudíž muselo dojít k jeho rekonstrukci spolu s opravou přilehlých opěrných zdí. 
Rekonstrukce mostu spočívala v kompletní výměně nosné konstrukce i příslušenství.

Výstavba přestupního terminálu a železniční stanice Zahradní město [Sž, TSK, DPP] – V roce 2021 byla zprovozněna 
zcela nová železniční stanice Praha-Zahradní Město. Na místě vznikl přestupní terminál, ve kterém v horní úrovni sta-
ví vlaky a přímo pod železničními nástupišti pak tramvaje a autobusy. Zároveň došlo k prodloužení spojů páteřní linky 
22, které byly dosud ukončeny v obratišti Radošovická, do nového tramvajového obratiště Zahradní Město. Zpro-
voznění terminálu bylo součástí modernizace železniční tratě mezi Vršovicemi a Hostivaří a navazovalo na otevření 
zastávky Praha-Eden v předchozím roce a modernizaci nádraží Praha-Vršovice, odkud lze díky novému podchodu 
vystupovat z vlaku přímo ve směru náměstí Bratří Synků.

Rekonstrukce ulice Prosecká [TSK] – V roce 2021 probíhaly další etapy celkové rekonstrukce Prosecké ulice a bylo 
tak navázáno na etapu v předchozím roce. V tomto roce se jednalo o úseky Na Labuťce – Na Rozhraní a Františ-
ka Kadlece – Čuprova. V rámci akce došlo k celkové rekonstrukci komunikace a chodníků včetně výměny podloží 
a k hloubkové sanaci. Povrch vozovky je z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Bylo 
také upraveno odvodnění, které je řešeno pomocí nových i stávajících uličních vpustí. Práce navazovaly na akci 
Pražské vodohospodářské společnosti. Rekonstrukci provázela úplná uzavírka komunikace a veškerý provoz včetně 
MHD byl veden po objízdných trasách. Objekty nacházející se v lokalitě tak byly přístupné pouze pro pěší.

V.3. ZAJIšTĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRžBy KOMuNIKACÍ A BLOKOVéHO ČISTĚNÍ
Zimní údržba byla v souladu s povinnostmi danými zákonem prováděna v období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. 

Jejím hlavním cílem bylo zajištění sjízdnosti v nepříznivých meteorologických podmínkách. 

Letní údržba byla zajišťována v průběhu sedmi měsíců od dubna do října 2021. V rámci této údržby bylo zajišťováno 
ruční a samosběrné čištění vozovek a chodníků, odstraňování graffiti a byla zajišťována peče o komunikační zeleň.

Kromě výše uvedených činností jsme zajišťovali také kropení a mlžení, které slouží ke snížení prašnosti a přízemního 
ozonu. Kropení a mlžení zahajujeme ve dnech, kdy teplota stabilně přesahuje 25 °C. Každoroční nezbytnou součástí 
údržby komunikací je také blokové čištění, které jsme rozdělili do dvou etap – jarní a podzimní. Jarní část blokového 
čištění v roce 2021 začala 6. dubna v městské části Praha 2 a postupně se čisticí stroje i pracovníci prostřídali ve 
všech částech hlavního města přesně podle harmonogramu. Podzimní část blokového čištění jsme zahájili 4. září 
2021 na Praze 15 a končilo 2. prosince 2021.

O tom, kdy dojde k čištění v konkrétní ulici a řidiči by si tudíž měli přeparkovat svá vozidla, jsou Pražané informováni 
na webových stránkách www.tsk-praha.cz. Mohou si také nechat zasílat upozornění na čištění v místě jejich bydliště 
přímo do svého e-mailu, stačí se zaregistrovat do služby TSK – INFO.
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V.4. ZAJIšTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A SVĚTELNé SIgNALIZACE
Systémy v jednotlivých oblastech řízení dopravy a dopravní telematiky byly v roce 2021 rozšiřovány a inovovány s dů-
razem na jejich vzájemné propojení. Hlavním cílem je pomocí těchto systémů zvyšovat propustnost komunikační 
sítě, a tím optimalizovat přepravní výkony a zvýšit plynulost a bezpečnost provozu. Dopravní telematika má stále 
rozsáhlejší uplatnění v procesech řízení silničního provozu pomocí světelných signalizací a nadřazených ústředen 
a dále v poskytování dopravních a cestovních informací, v parkovacích, dohledových a varovných systémech a v ne-
poslední řadě ve vytváření podmínek pro zkvalitnění veřejné dopravy.

V roce 2021 bylo na území hlavního města postaveno sedm nových SSZ. Dvě SSZ vznikla v rámci výstavby nové že-
lezniční stanice Zahradní Město na Průběžné ulici. Další dvě SSZ byla postavena u nově zprovozněného rozšířeného 
parkovacího domu na Černém Mostě. Nově byla signalizací vybavena křižovatka Ústecká – K Ládví a do provozu byly 
uvedeny již delší dobu fyzicky postavená SSZ Milady Horákové – vjezdová rampa č. 2 (do Dejvického tunelu) a SSZ 
Tupolevova – areál AC Letňany. Na Poncarově ulici došlo k přestavbě původně samostatného přechodu pro chodce 
na křižovatku, která napojí stávající výstavbu Západního Města. Počet řadičů se tak zvýšil o sedm na 675, stejně jako 
počet signalizovaných míst na komunikační síti na celkových 713.

Počet SSZ na tramvajové síti se vlivem výstavby železniční stanice Zahradní Město zvýšil o dvě. Počet SSZ s prefe-
rencí tramvají se zvýšil o čtyři, na 223. Na osmi místech byla doplněna aktivní detekce pro preferenci autobusů a na 
jednom místě detekce pasivní.

V roce 2021 bylo zrekonstruováno celkem 32 světelně signalizovaných křižovatek či přechodů. V rámci rekonstrukcí 
byly zlepšovány zejména podmínky pro chodce a cyklisty, jako například při obnově signalizací v oblasti Karlova 
náměstí, na křižovatkách Vinohradská – u Vodárny a Argentinská – Plynární. Při obnově technologie byly zlepšeny 
podmínky pro cestující MHD například na křižovatkách Legerova – Vinohradská, Sokolovská – Na rozcestí zkvalitně-
ním přístupu na tramvajové zastávky a na křižovatce Klárov – Letenská rozšířením tramvajové zastávky.

Ke konci roku 2021 bylo v Praze instalováno 10 oblastních dopravních řídicích ústředen a na tuto centrální úroveň 
řízení připojeno 541 SSZ.
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V.5.  INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ ČINNOSTI V OBLASTI POZEMNÍCH KOMuNIKACÍ  
A JEJICH SOuČáSTÍ NA ÚZEMÍ PRAHy

V roce 2021 jsme i přes druhý rok restrikcí spojených s koronavirovou pandemií zabezpečili ve spolupráci s doda-
vateli vysoký počet stavebních akcí dopravního, pozemního i podzemního typu. Jedním z nejvýznamnějších počinů 
uplynulého roku a půl byla sanace spodní stavby Barrandovského mostu, kterou jsme ukončili v listopadu 2021. 
Práce na pilířích probíhaly ze břehu i z hladiny Vltavy na pontonech, ale také pod její hladinou. Za pomoci potápěčů 
došlo k úpravě povrchu pilířů, která spočívala v odbourání nesourodých částí a nanesení speciálního povrchu, který 
prodlužuje životnost mostu o další desítky let. Kontrole neuniklo ani založení mostu. Bylo také třeba připravit okolní 
infrastrukturu, aby v průběhu dopravního omezení Barrandovského mostu neprobíhaly žádné zásadní opravy na 
hlavních tazích, proto se některé důležité opravy provedly v minulých letech. Příkladně se v roce 2021 opravy dotkly 
štěrboholské a Jižní spojky, Plzeňské ulice, Kutnohorské, Modřanské, Prosecké, ulice Patočkova nebo Mladobole-
slavská. Severojižní magistrála se může pochlubit novým povrchem v úseku ulice Wilsonova od Vinohradské přes 
Hlavní nádraží po Bulhara. Došlo také k sanaci opěrných zdí a svahu podél komunikace Komořanská, která se dokon-
čuje i v roce 2022, aby tyto komunikace zvládly zvýšenou dopravní zátěž v době rekonstrukce. Dále probíhala největší 
investice posledních let, a to rozšíření ul. Strakonická o plnohodnotný vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, která se 
dokončila také před rekonstrukcí Barrandovského mostu s dvouměsíčním předstihem.

Ke klíčovým projektům se řadí i rekonstrukce ulice Koněvovy. Opravy této důležité dopravní tepny, spojující střed 
Prahy s východním sektorem města a dále se Středočeským krajem byla rozfázována do tří částí. První část zahrno-
vala úpravy v úseku mezi ulicemi Prokopova a Rokycanova, která proběhla již v roce 2020. V následujícím roce na 
ně navázaly práce ve dvou dalších úsecích až po ulici Černínova. V rámci akce byl například rozšířen jízdní koridor 
a změněna výška parkovacích pruhů, kdy se v minulosti nevhodně parkovalo na chodnících, v parkovací zálivy. Akce 
byla pečlivě koordinována s pracemi dalších investorů, které v úseku realizovalo několik společností a institucí. Pří-
kladně zde byla provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v ulici je nové veřejné osvětlení a zasadili se i nové 
stromy. Úpravy se dočkaly i obvodové vozovky a chodník na Karlově náměstí. 

Další významnou akcí roku 2021 byla rekonstrukce mostu S71 a komunikace v Horoměřické ulici. V rámci této stavby 
došlo k demolici stávajícího mostu a výstavbě mostu nového včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Nosná 
konstrukce mostu je nově železobetonová rámová o délce rámu 5 m. Most v Horoměřické ulice ale nebyl jediným 
novým nebo kompletně zrekonstruovaným mostem na území Prahy. Dalším důležitým mostem, který v roce 2021 
prošel kompletní rekonstrukcí, byl most y502 Za Černým Mostem, převádějící stejnojmennou komunikaci přes že-
lezniční trať. Rekonstrukce spočívala v kompletní výměně nosné konstrukce. V rámci rekonstrukce mostu došlo 
i k opravě přilehlých opěrných zdí. Zásadní opravou dále prošel most K Austisu, který převádí dopravu přes Pražský 
okruh. Jeho opravy spočívaly mimo jiné v kompletní výměně mostního svršku a zaizolování stavby. 

Investice v roce 2021 byly vynaloženy i na protihluková opatření. Na komunikaci Patočkova a Argentinská byl položen 
nový nízkohlučný povrch. Nová protihluková stěna, chránící bytové domy v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná před hlukem 
z dopravy, byla vystavěna na Spořilovském plácku. 

Důležitou městskou dopravní infrastrukturu představují cyklostezky. Nový povrch je na páteřních cyklostezkách po-
dél obou břehů Vltavy, např. na Rohanském nábřeží, rozšířena byla klíčová cyklotrasa A2 v úseku Modřany – Zbraslav 
a proběhlo i propojení úseku Zbraslav Jarov. Opravena a rozšířena byla také tras A1 v Radotíně.

V.6. DOPRAVA V KLIDu
Zóny placeného stání
Během roku 2021 došlo k několika rozšířením zón placeného stání (ZPS) do dalších oblastí v Praze. K 1. 4. 2021 byly 
rozšířeny ZPS na Praze 9 v oblasti Proseka, Střížkova, Krocínky, dále okolo Poděbradské a Novovysočanské ulice.  
K 5. 4. 2021 byly zavedeny nové ZPS v Praze 18 – Letňanech. K 1. 7. 2021 se rozšířily ZPS na Praze 10 o Záběhlice 
a část Michle, 15. 11. 2021 pak byly rozšířeny ZPS na Praze 6 na území Baby a Liboce. 
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V souladu se strategii společnosti byl kladen větši důraz na technicky vyvoj. Klienti mohli začit využivat registraci 
do Osobniho učtu prostřednictvim telefonicke linky a prostřednictvim Identity občana, nebo přes Portál Pražana. 
Omezili jsme tak nutnost osobní návštěvy výdejen parkovacich opravněni.

Nadále probíhá osazování Infoboxů v lokalitách, kde nejsou potřebné parkovací automaty. Na infoboxech jsou infor-
mace o tom, jakým způsobem lze uhradit parkovací relaci, postup pro platbu online, mapa okolí s nejbližšími parko-
vacími automaty a další potřebné informace pro parkující.

Parkoviště P+R: 
Od roku 1997 jsou v provozu na území hlavního města Prahy Parkoviště P+R. V závěru roku 2021 bylo možné odstavit 
osobní automobil a pokračovat hromadnou dopravou na 23 parkovištích P+R s celkovou kapacitou 4 630 stání (4 371 
stání pro základní funkci systému P+R, 174 stání pro invalidy a 85 stání využívaných dlouhodobě pro jiné účely).

Přehled změn uskutečněných během roku 2021 
P+R Písnice k 15. březnu 2021 ukončilo provoz a plocha byla navrácena Správě služeb hl. m. Prahy pro zajištění řád-
ného výkonu odtahové služby v souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb.

u tramvajové smyčky Zahradní Město byl v říjnu 2021 obnoven provoz bezobslužného P+R o kapacitě 59 parkova-
cích míst, z toho 5 vyhrazených pro ZTP. 

V lokalitě P+R Černý Most 1 byl 1. prosince 2021 zahájen provoz nového parkovacího domu s kapacitou 886 parko-
vacích míst. Z toho 20 míst je vyhrazeno pro ZTP, 8 míst s nabíjecími stojany pro elektromobily a 94 míst lze využít 
vozidly s CNg/LPg. Na vyhrazených místech je umožněno i stání motorek. K dispozici jsou také stojany na 38 jizd-
nich kol. u železniční stanice Praha-Hostivař bylo 8. prosince 2021 požádáno o předčasné užívání stavby nového 
P+R Nádraží Hostivař o kapacitě 78 parkovacích míst, z toho 4 vyhrazených pro ZTP. Celkové náklady na výstavbu 
činili 20,8 milionu korun bez DPH.

V Petržílkově ulici u stanice metra Nové Butovice byla 7. prosince 2021 zahájena stavba parkovacího domu, ve kte-
rém bude vytvořena kapacita cca 200 míst v režimu P+R.

Placená veřejná parkoviště:
V roce 2021 pokračovalo přebírání placených veřejných parkovišť do správy TSK.  Na konci roku provozovala TSK dva 
parkovací objekty o celkové kapacitě 1 313 garážových stání, jedno kombinované parkoviště (plocha/garáže) se 121 
místy a dále 1 301 parkovacích ploch. Celková kapacita provozovaných parkovacích míst činila 2 735 stání.

V.7. LIDSKé ZDROJE
V TSK bylo k 31. prosinci 2021 celkem 446 zaměstnanců.

Ve firemní struktuře jsou výrazným počtem zastoupeni technici, stavební a dopravní inženýři, v menší míře administrativa

Technická správa komunikací svým zaměstnancům poskytuje v rámci sociální politiky řadu benefitů:
 ■  možnost čerpání tří dnů indispozičního volna během roku k překonání počáteční fáze nemoci   

bez nutnosti navštívení lékaře, 
 ■  penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 ■  stravenky Edenred v hodnotě 137 Kč (75 Kč hradí zaměstnavatel),
 ■  benefitní program Edenred pro správu zaměstnaneckých výhod
 ■  karta Multisport pro podporu pohybových i odpočinkových aktivit zaměstnanců
 ■  nárok na nadstandardní 5.týden dovolené v kalendářním roce.
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VI. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje se TSK aktivně účastní projektu TA ČR – Dopravní digitální dvojče Evropské ulice. Tento 
projekt je realizován v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ob-
lasti dopravy. Financován je státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstvem dopravy v rámci Programu 
DOPRAVA 2020+.

Cílem projektu je efektivnější využití multimodálních informací o dopravě pro potřeby ověřování alternativních scé-
nářů a nových technologií. V rámci vývoje bude vytvořen digitální model reálného dopravního prostředí využívající 
aktuální dopravní data. Současně vzniká nový soubor metod a algoritmů pro automatizované předzpracování a fúzi 
měřených dopravních a IoT dat a budou stanoveny nové postupy pro průběžnou kalibraci simulačních modelů. Vý-
sledek bude demonstrován na příkladu Evropské ulice v Praze. 

Takto vzniklý simulačně-modelovací rámec bude i základem pro budoucí rozvoj nových služeb a algoritmů. Zákazník, 
tedy město či městské technologické společnosti, bude moci ještě před vlastní implementací nových služeb zjistit 
jejich dopad například na parametry dopravního proudu či na životní prostředí.

Hlavním účastníkem v projektu je České vysoké učení technické (ČVuT) v Praze. Dalšími účastníky jsou PATRIC  
(Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.), Vysoké učení technické v Brně a dále společ-
nost SmartPlan s.r.o. 

Výsledky projektu by dle plánovaného harmonogramu měly být k dispozici v polovině roku 2024. 

V úzké spolupráci je TSK s Fakultou dopravní ČVuT v Praze i v rámci projektu, kdy otestovala umístění telematických 
systémů pro přenos signálů v pražských tunelech. Tyto nové systémy pro lokalizaci vozidel v tunelech byly nejdříve 
instalovány v části Tunelového komplexu Blanka, a protože se osvědčily, byly nainstalovány i v dalších pražských 
tunelových stavbách.

VII.  Předpokládaný vývoj činnosti  
TSK v roce 2022

Hlavním cílem TSK zůstává i v roce 2022 plnění závazků spojených s řádnou péčí o svěřený majetek. K těmto závaz-
kům patří nejen zajištění údržby a oprav dopravní infrastruktury hlavního města, ale také pečlivá koordinace veške-
rých stavebních akcí s Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Pražskými vodovody 
a kanalizacemi, Pražskou plynárenskou, jakož i dalšími zainteresovanými subjekty tak, aby prováděné práce měly co 
nejmenší dopad na plynulost dopravy a uživatelský komfort obyvatel i návštěvníků metropole. 

Důležité úkoly čekají TSK také v oblasti užití moderních technologií a inovací v dopravě. V úzké spolupráci s Fakultou 
dopravní ČVuT v Praze TSK podílí na uvádění řady projektů do reálné praxe. 

V rámci modernizace tunelů nás čeká v roce 2022 výměna a modernizace osvětlení včetně řídící jednotky nastavu-
jící intenzitu osvětlení ve Zlíchovském tunelu, která přinese významnou energetickou úsporou. V rámci efektivního 
řízení a regulací tunelů na Městském okruhu je připraven před zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu sys-
tém řízení (TASS – Traffic Actuated Signalplan Selection), který na základě dopravní situace v okolí Barrandovského 
mostu bude automaticky regulovat vjezdy do tunelů tak, aby v nich byl provoz plynulý a bezpečný. Při tomto řešení 
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se vycházelo, kromě jiného, i ze směrového průzkumu vozidel využívajících tunelové úseky v severozápadní části 
Městského okruhu, tj. budou regulovány zejména ty vjezdy, které mají největší podíl vozidel přijíždějících k Barran-
dovskému mostu, nikoliv celá tunelová soustava automaticky. Směrovým průzkumem bylo zjištěno, že z celkového 
počtu vozidel, které vjíždějí do tunelu Blanka v Troji jich Strahovským tunelem dále pokračuje cca 40 procent a dále 
na Barrandovský most vjede pouze necelých 7 procent. Snahou tedy je regulace na vjezdu minimalizovat a ulevit tak 
dopravě v ul. V Holešovičkách a dále v Liberecké ulici.

V rámci stavebních akcí bude nejzásadnějším projektem zahání rekonstrukce Barrandovského mostu. Rekonstrukce 
je rozdělena do čtyř etap, první proběhne letos po dobu dopravního omezení 110 dní a ty další budou postupně na-
vazovat v příštích letech. V letech 2023 a 2024 se doprava omezí vždy na 92 dní a v roce 2025 už jen na 82 dní. Most 
nebude nikdy zcela uzavřen, průjezd bude možný ve třech jízdních pruzích, z původních čtyř, v obou směrech po 
celou dobu stavby. V roce 2022 se bude pracovat v pravé polovině jižní části mostu ve směru ze Smíchova na Jižní 
spojku a na příjezdové strakonické rampě, která bude zbourána a postavena nová. Dále se bude opravovat spodní 
část barrandovské rampy a spodní části mostu nad komunikací Strakonická.

V roku 2022 byl také vybrán projektant a zhotovitel plánované rekonstrukce Libeňského mostu. Výběr zhotovitele 
proběhl podle standardů FIDIC – yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projek-
tantem i realizátorem. Cílem této akce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a inundačního mostu 
(X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací 
a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická–Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce 
Palmovka, Praha 8. V roce 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí 
a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby a její schválení objednatelem které potrvá 
minimálně 12 měsíců od data zahájení prací. V průběhu roku bude zahájena stavba provizorní lávky pro pěší a cyk-
listy spojující Holešovice a Libeň, která bude v provozu po celou dobu rekonstrukce. Zahájení stavebních prací se 
předpokládá v roce 2024.

Významných změn se dočká i Smetanovo nábřeží, kde bude vysazeno nové stromořadí a logicky umístěné zastávky. 
Po zimní přestávce se stavební stroje vrátí na ulici Kutnohorskou, Horoměřickou nebo Na Pláni. Vozovka se opraví 
i na komunikaci K žižkovu, Trojská a Vršovická. Stále také pokračuje Revitalizace Jižního náměstí v Hloubětíně. Jedná 
se o rekonstrukci zpevněné plochy samotného náměstí Nového Hloubětína v ploše zhruba 4330 m². Povrch náměstí 
bude proveden ze tří druhů konstrukčních materiálů – od středu z cementobetonového krytu, dále z drobné žulové 
dlažby s řezanou pochozí plochou, a nakonec z betonové dlažby přírodní barvy. Dalším nově navrženým objektem je 
vodní prvek umístěný ve středu celého náměstí. Bude betonový s kamenným žulovým obkladem na povrchu a bude mít 
3 výškové úrovně. Dominantou celého vodního prvku bude osazení stávající sochou „FugA“, kterou čeká nový nátěr.

Důležitým projektem v roce 2022 je výběr dodavatele komplexního monitoringu komunikací na území hl. m. Prahy. 
V Praze se v tuto chvíli monitoruje pouze dodržování pravidel parkování v zónách placeného stání, což by se mělo 
změnit. Prioritou je využít monitorovací průjezdy nejen ke kontrole, ale i k rychlejšímu odhalování závad na komuni-
kacích a dalších nedostatků na svěřeném majetku. 
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VIII.  Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti 
Technické správy komunikací  
hl. m. Prahy, a.s., v oblasti poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím,  
v platném znění

a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,  
94 podaných žádostí, z toho 3 vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
 0

c)  Popis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí po-
vinného 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, 

 
d)  výčet poskytnutých výhradních licencí,  

včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 
 
e)  počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 
 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Veškeré informace lze nalézt na webových stránkách Technické správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.: 
https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha

V Praze dne 14. 2. 2022  Zpracovala: Mgr. Martina Zdeňková, MBA 
 Oddělení právní a corporate governance
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IX. Zpráva o vztazích za rok 2021

IX. 1. ÚVOD
Představenstvo společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, se sídlem do 31.12. 2021 na 
adrese Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré město (od 1.1. 2022 sídlící na adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 
7-Holešovice), jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o ob-
chodních korporacích (dále jen „ZOK“), tuto zprávu o vztazích mezi společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s., jako ovládanou osobou, a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené 
osoby“), a to za účetní období roku 2021, tedy za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 (dále jen „Účetní období“).

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

IX. 2. OVLáDANá OSOBA
Ovládanou osobou je: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO: 03447286
sídlem společnosti do 31.12. 2021 na adrese Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré město 
(od 1.1. 2022 sídlící na adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 20059
(dále jen „Ovládaná osoba“)

IX. 3. OVLáDAJÍCÍ OSOBA
Ovládající osobou je: 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
IČO: 00064581
sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré město
(dále jen „Ovládající osoba“)

IX. 4. SEZNAM DALšÍCH OSOB OVLáDANýCH STEJNOu OVLáDAJÍCÍ OSOBOu
Ovládající osoba Ovládané osoby v Účetním období současně ovládla i další osoby.
Seznam dalších přímo ovládaných osob tvoří přílohu č. 1 této zprávy.

Ovládající osoba Ovládané osoby v Účetním období současně nepřímo ovládá i další osoby. Seznam dalších nepří-
mo ovládaných osob tvoří přílohu č. 2 této zprávy.

IX. 5.  STRuKTuRA VZTAHů, ÚLOHA OVLáDANé OSOBy,  
ZPůSOB A PROSTŘEDKy OVLáDáNÍ

Představenstvo konstatuje, že Ovládající osoba je jediným akcionářem Ovládané osoby a Ovládaná osoba byla Ovlá-
dající osobou jako svým jediným akcionářem ovládána prostřednictvím zástupců Ovládající osoby v představenstvu 
a dozorčí radě, jakož i prostřednictvím výkonu hlasovacích práv na valné hromadě Ovládané osoby.

Představenstvo dále konstatuje, že Ovládající osoba je na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, výlučným vlastníkem silnic II. a III. třídy, místních komuni-
kací a dále i vybraných účelových komunikací na území hlavního města Prahy.
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Ovládaná osoba byla založena především za účelem správy (majetkové, technické, obchodní a finanční), údržby, 
opravy a rozvoje silnic II. a III. třídy, místních komunikací a dále i vybraných účelových komunikací na území hlavního 
města Prahy, k nakládání s tímto nemovitým majetkem a poskytování služeb s tím spojených, jakož i k výkonu činnos-
tí dopravněinženýrských, stavebněinženýrských a projektových a dalších činností.

Ovládající osoba zajistila výkon práv a povinností souvisejících se správou, údržbou, opravami a rozvojem předmět-
ných silnic II. a III. třídy, místních komunikací a dále i vybraných účelových komunikací na území hlavního města 
Prahy, nakládání s tímto majetkem a všeobecnou péčí o tento majetek uzavřením smlouvy o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností s Ovládanou osobou za užití ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (tzv. in-house výjimky).

Ovládající osoba tak s Ovládanou osobou uzavírá nové smlouvy na konkrétní předměty činnosti či jednotlivé akce 
(smlouvy o dílo či objednávky) plně v souladu se ZZVZ.

Ostatní propojené osoby, má-li s nimi Ovládaná osoba smluvní vztah, fungují vůči Ovládané osobě převážně jako 
dodavatelé, resp. zhotovitelé.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále též „TSK“) úplně převzala v roce 2021 společnost CDSw – City Data 
Software, spol. s r.o. (dále též „CDSw“), která vyvinula a spravuje klíčový software, na jehož podkladech běží většina 
aplikací a procesů pro jednotlivá oddělení TSK. To umožní jednodušší optimalizaci vnitřních procesů a další rozvoj.

Nabytí společnosti CDSw do majetku TSK umožnilo TSK, jako klíčovému uživateli datových podkladů a správci stě-
žejní městské infrastruktury, realizovat efektivní rozvoj systému gIS a podporovat procesy TSK a ostatních měst-
ských firem.

Ke dni 28. 12. 2020 bylo do obchodního rejstříku zapsáno ve prospěch Technické správy komunikací hl. m. Prahy, 
a.s., nabytí 100% podílu na společnosti CDSw – City Data Software, spol. s r.o., IČO: 452 78 482, se sídlem Praha 10, 
Nepravidelná 156/2, PSČ 10200. Tato společnost se tedy v roce 2021 stala již plně nepřímo ovládanou společností 
hl. m. Prahou.

V roce 2021 rozhodlo představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady společnosti o fúzi TSK jako společnosti ná-
stupnické a CDSw jako společnosti zanikající, přičemž rozhodným dnem fúze sloučením je 1.leden 2022, od tohoto dne 
se veškerá jednání společnosti CDSw budou považovat z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Společnosti. 
Předpokládaným datem účinnosti Fúze sloučením, tj. zápisem Fúze sloučení do obchodního rejstříku je 1. 7. 2022, a bude 
se odvíjet od schválení fúze Radou hl. m. Prahy v pozici valné hromady jakožto jediného akcionáře TSK.
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IX. 6.  PŘEHLED JEDNáNÍ TýKAJÍCÍCH SE MAJETKu, KTERý PŘESAHuJE  
10 % KAPITáLu OVLáDANé OSOBy, KTERá ByLA uČINĚNA NA POPuD  
NEBO V ZáJMu OVLáDAJÍCÍ OSOBy NEBO JÍ OVLáDANýCH OSOB

V průběhu Účetního období nebylo Ovládající osobou učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu Ovládající 
osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby 
zjištěného podle poslední účetní závěrky.

IX. 7.  PŘEHLED VZáJEMNýCH SMLuV uZAVŘENýCH MEZI OVLáDANOu OSOBOu  
A OVLáDAJÍCÍ OSOBOu NEBO MEZI OSOBAMI OVLáDANýMI

Smlouvy uzavřené v Účetním období mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou jsou uvedeny v příloze č. 3 této zprávy.

Smlouvy uzavřené v Účetním období mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami jsou uvedeny v příloze č. 4 
této zprávy.

IX. 8. POSOuZENÍ VZNIKu ÚJMy OVLáDANé OSOBĚ A ZPůSOB VyROVNáNÍ ÚJMy
Představenstvo konstatuje, že Ovládané osobě nevznikla ze vztahu s Ovládající osobou žádná újma.
Představenstvo dále konstatuje, že Ovládané osobě nevznikla ze vztahu s Propojenými osobami žádná újma.

IX. 9.  ZHODNOCENÍ VýHOD A NEVýHOD ZE VZTAHů S OVLáDAJÍCÍ OSOBOu  
A S PROPOJENýMI OSOBAMI, VČETNĚ PŘÍPADNýCH RIZIK

Představenstvo zhodnotilo výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů s Ovládající osobou a Propojenými osobami a kon-
statuje, že převážily výhody plynoucí z těchto vztahů pro Ovládanou osobu a pro Ovládanou osobu neplynula z těch-
to vztahů žádná významná rizika nad rámec běžného charakteru.

IX. 10. ZáVĚR
Členové představenstva jako statutárního orgánu Ovládané osoby prohlašují, že údaje obsažené v této zprávě 
o vztazích jsou správné a úplné, a že při vypracování této zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno 
dle všech údajů a informací, které má představenstvo k dispozici či které byly při jednání s péčí řádného hospodáře 
zjištěny. Tato zpráva o vztazích byla zpracována a schválena statutárním orgánem Ovládané osoby dne 24. 3. 2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Přehled přímo ovládaných společností k 31. 12. 2021
Příloha č. 2 – Přehled nepřímo ovládaných společností k 31. 12. 2021
Příloha č. 3 – Smlouvy uzavřené v Účetním období mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou
Příloha č. 4 – Smlouvy uzavřené v Účetním období mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami
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PŘÍLOhA Č. 1
PŘEHLED AKCIOVýCH SPOLEČNOSTÍ OVLáDANýCH HL.M. PRAHOu K 31.12.2021  
 

Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Dopravní podnik  
hl. m. Prahy,  
akciová společnost

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

000 05 886 ■  provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové 
dráhy (Petřín a ZOO) a provozování drážní dopravy v hlavním 
městě Praze

■  opravy silničních vozidel

■ provozování autoškoly

■ psychologické poradenství a diagnostika

■ hostinská činnost

■ poskytování zdravotních služeb

■ provozování stanice technické kontroly

■ provozování stanice měření emisí

■ provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

■  technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

■  silniční motorová doprava 
 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 –  osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 
9 osob včetně řidiče, 

 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí

■  činnost v rámci živnosti volné – výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to 
v následujících oborech:

 i)  poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, 
rybníkářství, lesnictví a myslivost

 ii)    činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování 
lesních hospodářských plánů a osnov

 iii)    diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně 
rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu 
rostlin nebo biocidními přípravky

   iv)   nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  v)   chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
  vi)   úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
  vii)   výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  viii)   pěstitelské pálení
  ix)   výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  x)   výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  xi)   výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
  xii)   zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných 

a slaměných výrobků
  xiii)   výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  xiv)   vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 

a kopírovací práce
  xv)    výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvuko-

vých a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných 
nosičů údajů a záznamů

   xvi)   výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
   xvii)   výroba chemických látek a chemických směsí nebo 

předmětů a kosmetických přípravků
   xviii)   výroba hnojiv
   xix)   výroba plastových a pryžových výrobků
   xx)   výroba a zpracování skla
   xxi)   výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických 

a sádrových výrobků
   xxii)   výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
   xxiii)   broušení technického a šperkového kamene
   xxiv)   výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných 

kovů a jejich slitin
   xxv)   výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
   xxvi)   umělecko-řemeslné zpracování kovů
   xxvii)   povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
   xxviii)   výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických 

a fotografických přístrojů a zařízení
   xxix)   výroba elektronických součástek, elektrických 

zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

   xxx)   výroba neelektrických zařízení pro domácnost
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Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Dopravní podnik  
hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

(pokračování)

   xxxi)   výroba strojů a zařízení
   xxxii)   výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 xxxiii)   stavba a výroba plavidel
   xxxiv)   výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, 

opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů 
letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých 
pozemních zařízení

   xxxv)   výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze 
tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

   xxxvi)   výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných 
nemotorových dopravních prostředků

  xxxvii)   výroba a opravy čalounických výrobků
xxxviii)  výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček 

a dětských kočárků
 xxxix)   výroba zdravotnických prostředků
   xl)   výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
   xli)   výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků 

z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního 
zboží, deštníků, upomínkových předmětů

   xlii)   výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
   xliii)   provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
   xliv)   nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
   xlv)   přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 

stavební činnosti
   xlvi)   sklenářské práce, rámování a paspartování
   xlvii)   zprostředkování obchodu a služeb
   xlviii)   velkoobchod a maloobchod
   xlix)   zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
   l)   údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
   li)   potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční 

motorové dopravy)
   lii)   skladování, balení zboží, manipulace s nákladem 

a technické činnosti v dopravě
   liii)   zasilatelství a zastupování v celním řízení
   liv)   ubytovací služby
   lv)   poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

   lvi)   činnost informačních a zpravodajských kanceláří
   lvii)   nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
   lviii)   pronájem a půjčování věcí movitých
   lix)   poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
   lx)   projektování pozemkových úprav
   lxi)   příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kresličské práce
   lxii)   projektování elektrických zařízení
   lxiii)   výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd
   lxiv)   testování, měření, analýzy a kontroly
   lxv)   reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
   lxvi)   návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
   lxvii)   fotografické služby
   lxviii)   překladatelská a tlumočnická činnost
   lxix)   služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
   lxx)   provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost 

v oblasti cestovního ruchu
   lxxi)   mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti
   lxxii)   provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

   lxxiii)   provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
a organizování sportovní činnosti

   lxxiv)   praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, 
bytového textilu a osobního zboží

   lxxv)   poskytování technických služeb
   lxxvi)   opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní 

povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů 
a měřidel

   lxxvii)   poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní 
hygienu

  lxxviii)   poskytování služeb pro rodinu a domácnost
   lxxix)   poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
   lxxx)   poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
   lxxxi)   výroba, obchod a služby jinde nezařazené
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Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Dopravní podnik  
hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

(pokračování)

■  opravy ostatních dopravních prostředků  
a pracovních strojů

■  klempířství a oprava karoserií

■  zámečnictví, nástrojářství

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové

■  provozování dráhy trolejbusové

■  revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Kolektory 
Praha, a.s.

100% Pešlova 341/3, 
Vysočany, 
190 00 Praha 9

267 14 124 ■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  zámečnictví, nástrojářství

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  projektová činnost ve výstavbě

Kongresové 
centrum Praha, a.s.

45,652% 5. května 1640/65, 
Nusle, 
140 00 Praha 4

630 80 249 ■  zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších 
obdobných společenských akcí

■  zajišťování uměleckých a kulturních akcí

■  hostinská činnost

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

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

272 51 918 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  obory činností:
  –  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 

a kopírovací práce
  –  výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových 

a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů 
údajů a záznamů

  –  zprostředkování obchodu a služeb
  –  velkoobchod a maloobchod
  –  ubytovací služby
  –  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  –  pronájem a půjčování věcí movitých
  –  reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  –  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí

■  hostinská činnost

■  pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

Operátor ICT, a.s. 100% Dělnická 213/12, Ho-
lešovice, 170 00 Praha 
7

027 95 281 ■  výroba obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona:

■  obory činnosti:
 a)  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 

a kopírovací práce
 b)  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

 c) velkoobchod a maloobchod
 d) zprostředkování obchodu a služeb
 e) pronájem a půjčování věcí movitých
 f)  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 g)  příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kresličské práce
 h)  výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd
 i)  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
 j)  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti
 k) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 l)  výroba elektronických součástek, elektrických 

zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 m) činnost informačních a zpravodajských kanceláří
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Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Operátor ICT, a.s.

(pokračování)

 n) překladatelská a tlumočnická činnost
 o)  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 p) poskytování technických služeb
 q)  poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

■  poskytování služeb elektronických komunikací

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

Prague City 
Tourism a.s.

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

073 12 890 ■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací 
práce

■  výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových 
a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů 
údajů a záznamů

■  zprostředkování obchodu a služeb

■  velkoobchod a maloobchod

■  činnost informačních a zpravodajských kanceláří

■  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků

■  reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

■  překladatelská a tlumočnická činnost

■  provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu

■  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti

■  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí

■  poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

■  nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

■  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

■  pronájem a půjčování věcí movitých

■  fotografické služby

■  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy

■  skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 
činnosti v dopravě

■  hostinská činnost

Pražská energetika 
holding a.s.

51% Na Hroudě 1492, 
100 05 Praha 10

264 28 059 ■  správa podílů v dceřiných společnostech a dalšího vlastního 
majetku

Pražská 
plynárenská 
holding a.s.

100% u plynárny 500/44, 
Michle, 
140 00 Praha 4

264 42 272 ■  správa majetkových účastí v obchodních společnostech a dalšího 
vlastního majetku

Pražská 
vodohospodářská 
společnost a.s.

100% Evropská 866/67, 
Vokovice, 
160 00 Praha 6

256 56 112 ■  projektová činnost ve výstavbě

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  obory činnosti:
 –  provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 –  zprostředkování obchodu a služeb
 –  velkoobchod a maloobchod
 –  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

 –  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 –  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 –  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování
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Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Pražské služby, a.s. 100% Praha 9, 
Pod šancemi 444/1

601 94 120 ■  opravy silničních vozidel

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  silniční motorová doprava 
 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí

■  výroba tepelné energie

■  výroba elektřiny

■  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti 
uvedených v příloze 4 živnostenského zákona:

 (1)  poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, 
rybníkářství, lesnictví a myslivost

 (2)  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 
a kopírovací práce

 (3)  výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem 
zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba 
nenahraných nosičů údajů a záznamů

 (4) výroba hnojiv
 (5) výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 (6)  povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 (7)  výroba elektronických součástek, elektrických 

zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 (8) výroba strojů a zařízení
 (9) výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 (10) výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 (11)  provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 (12) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 (13)  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 

stavební činnosti;
 (14) zprostředkování obchodu a služeb
 (15) velkoobchod a maloobchod
 (16) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 (17)  skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě
 (18)  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

 (19) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 (20) pronájem a půjčování věcí movitých
 (21)  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 (22)  příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kresličské práce
 (23) projektování elektrických zařízení
 (24)  výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd
 (25) testování, měření, analýzy a kontroly
 (26) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 (27)  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
 (28)  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti
 (29)  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 (30) poskytování technických služeb
 (31) výroba, obchod a služby jinde nezařazené

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

100% Řásnovka 770/8, Staré 
Město, 110 00 Praha 1

034 47 286 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona:

■  obory činnosti:
 –  nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 –  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 

stavební činnosti
 –  zprostředkování obchodu a služeb
 –  velkoobchod a maloobchod
 –  skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě
 –  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

 –  nákup, prodej a správa a údržba nemovitostí
 –  pronájem a půjčování věcí movitých
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Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

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

(pokračování)

 –  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků

 –  testování, měření, analýzy a kontroly
 –  reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 –  poskytování technických služeb
 –  výroba, obchod a služby jinde nezařazené

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  projektová činnost ve výstavbě

■  poskytování služeb v oblasti BOZP

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

Technologie 
hlavního města 
Prahy, a.s.

100% Dělnická 213/12, Ho-
lešovice, 170 00 Praha 
7

256 72 541 ■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zřízení

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  obchod s elektřinou

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  projektová činnost ve výstavbě

■  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající 
licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným 
výkonem jednoho zdroje nad 50 Kw

■  poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění 
nádob plyny

■  následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou 
jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona“, a to:

 a)  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 
a kopírovací práce

 b) výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 c)  "výroba elektronických součástek, elektrických zařízení 

a výroba a opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na 
malém napětí"

 d) výroba strojů a zařízení
 e) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 f)  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 

stavební činnosti
 g) zprostředkování obchodu a služeb
 h) velkoobchod a maloobchod
 i)  skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě
 j) ubytovací služby
 k)  "poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály"

 l) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 m) pronájem a půjčování věcí movitých
 n)  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 o)  příprava a vypracování technických návrhů,  

grafické a kresličské práce
 p) projektování elektrických zařízení
 q) testování, měření, analýzy a kontroly
 r)  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
 s) poskytování technických služeb
 t) výroba, obchod a služby jinde nezařazené

TRADE CENTRE 
PRAhA a.s.

100% Blanická 1008/28, 
120 00 Praha 2

004 09 316 ■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví

■  „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech:“

 a) zprostředkování obchodu a služeb
 b) velkoobchod a maloobchod
 c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 d) pronájem a půjčování věcí movitých
 e)  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 f) projektování pozemkových úprav
 g)  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
 h)  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí
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Obchodní firma % podíl  
hMP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

TRADE CENTRE 
PRAhA a.s.

(pokračování)

 i)  provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
a organizování sportovní činnosti

 j) poskytování technických služeb

■  poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  "výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních 
zařízení"

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

264 96 224 ■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  projektová činnost ve výstavbě

■  provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; 
zprostředkování obchodu a služeb; poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály; pronájem 
a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a posudků; testování, měření, analýzy 
a kontroly; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy; poskytování technických služeb

■  správa vlastního majetku

Výstaviště 
Praha, a.s.

100% Výstaviště 67, 
Bubeneč, 
170 00 Praha 7

256 49 329 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona

■  obory činnosti:
 –  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 

a kopírovací práce
 –  výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových 

a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů 
údajů a záznamů

 –  výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických 
a sádrových výrobků

 –  umělecko-řemeslné zpracování kovů
 –  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 

stavební činnosti
 –  zprostředkování obchodu a služeb
 –  velkoobchod a maloobchod
 –  skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě
 –  ubytovací služby
 –  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

 –  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 –  pronájem a půjčování věcí movitých
 –  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 –  projektování pozemkových úprav
 –  příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kresličské práce
 –  reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 –  fotografické služby
 –  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
 –  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti
 –  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 –  provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
a organizování sportovní činnosti

 –  poskytování technických služeb
 –  výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 –  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

■  projektová činnost ve výstavbě 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  rozvod tepelné energie

■  distribuce elektřiny

■  obchod s elektřinou

Zdroj pitné vody 
Káraný, a.s.

97,25% Podolská 15/17, 
Podolí, 
147 00 Praha 4

264 96 402 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona, a to v oboru činnosti:

 a) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 b) pronájem a půjčování věcí movitých
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PŘÍLOhA Č. 2
PŘEHLED NEPŘÍMO OVLáDANýCH AKCIOVýCH SPOLEČNOSTÍ K 31.12.2021 
VČ. SPOLEČNOSTÍ S KAPITáLOVOu ÚČASTÍ AKCIOVýCH SPOLEČNOSTÍ 
OVLáDANýCH PŘÍMO ČI NEPŘÍMO HL.M. PRAHOu 

Nepřímo ovládané společnosti a dceřiné společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Společnosti 
s kapitálovou účastí DP % podíl DP na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Pražská 
strojírna a.s.

100% Mladoboleslavská 133
19017 Praha 9 – Vinoř

601 93 298 ■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

■  kovářství, podkovářství 

■  obráběčství 

■  klempířství a oprava karoserií 

■  opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

■  zámečnictví, nástrojářství 

■  zednictví 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

■  projektová činnost ve výstavbě 

RENCAR 
PRAhA, a. s.

28% Rohanské 
nábřeží 678/25, Karlín, 
186 00 Praha 8

005 06 397 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti 
uvedených v příloze 4 živnostenského zákona:

 a) zprostředkování obchodu a služeb
 b)  skladování, balení zboží, manipulace s nákladem 

a technické činnosti v dopravě
 c)  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály

 d) pronájem a půjčování věcí movitých
 e)  příprava a vypracování technických návrhů, grafické 

a kresličské práce
 f) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 g)  služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy
 h)  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti
 i)  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích 

a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 j) poskytování technických služeb
 k) výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Střední průmyslová 
škola dopravní, a.s.

100% Praha 5, Plzeňská 
298/217a, 15000

256 32 141 ■  a) výuka , výchova a vzdělávání
 –  ve Střední průmyslové škole dopravní 
 –  ve Středním odborném učilišti 
 –  v učilišti 

■  aa) v rámci odborné výuky učňů jsou prováděny : 
 –  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
 –  opravy motorových vozidel 
 –  aranžérské práce 
 –  malířské práce 
 –  lakýrnické práce 
 –  svářečské práce 
 –  montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických 

zařízení 

■  b) pořádání vzdělávacích kursů 
 –  klempířství a oprava karoserií 

Nové 
holešovice, a.s.

25% Sokolovská 42/217, 
Vysočany, 
190 00 Praha 9

119 26 384 ■  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 
č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona, v platném znění, a to 
obory: 

 (a)  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 
stavební činnosti;

 (b) zprostředkování obchodu a služeb;
 (c)  poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků;
 (d) projektování pozemkových úprav; 
 (e) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 (f) poskytování technických služeb.

■  Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.



28 I IX. Zpráva o vztazích za rok 2021

Pražská energetika holding a.s.
Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl PREh 
v PRE Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Pražská 
energetika, a.s.

58,046% Na hroudě 1492/4, 
Vršovice, 
100 00 Praha 10

601 93 913 ■  obchod s elektřinou 

■  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

■  technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

■  zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování 
služeb elektronických komunikací v rozsahu osvědčení č. 
1205 ze dne 16.5.2006 č.j. 18293/2006-631 vydané Českým 
telekomunikačním úřadem 

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob 
na plyny 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

■  silniční motorová doprava 
 –  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly  

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 –  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly  

o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 –  nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 
 –  vnitrostátní příležitostná osobní, 
 –  mezinárodní příležitostná osobní

■  obchod s plynem 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Společnosti 
s kapitálovou 
účastí PRE

% podíl PRE 
v dceřin.spol. Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

eYello CZ, k.s. 90% Kubánské 
náměstí 1391/11, 
Vršovice, 
100 00 Praha 10

250 54 040 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona 

■  obchod s elektřinou 

■  obchod s plynem 

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

256 77 063 ■  autorizace pro ověřování stanovených měřidel 

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

■  výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických 
a fotografických přístrojů a zařízení; provozování vodovodů 
a kanalizací a úprava a rozvod vody; přípravné a dokončovací 
stavební práce, specializované stavební činnosti; 
zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; 
zasilatelství a zastupování v celním řízení; poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály; pronájem 
a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a posudků; příprava a vypracování 
technických návrhů, grafické a kresličské práce; projektování 
elektrických zařízení; testování, měření, analýzy a kontroly; 
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 
včetně lektorské činnosti; provozování kulturních, kulturně-
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí; poskytování technických služeb; opravy a údržba potřeb 
pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné 
mechaniky, optických přístrojů a měřidel

■  výroba elektřiny 

■  silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly 
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

■  distribuce elektřiny 

■  montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení  
a tepelných čerpadel

■  vodoinstalatérství, topenářství
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PREměření, a.s.

(pokračování)

■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění 
nádob plyny

■  projektová činnost ve výstavbě

■  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající 
licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným 
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

KORMAK  
Praha a.s.

100% náměstí Bratří Jandu-
sů 34/34, uhříněves, 
104 00 Praha 10

485 92 307 ■  projektová činnost ve výstavbě

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických 
a fotografických přístrojů a zařízení, výroba elektronických 
součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 
stavební činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, 
velkoobchod a maloobchod, poskytování software, poradenství 
v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové 
a související činnosti a webové portály, pronájem a půjčování 
věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků, projektování elektrických 
zařízení, opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů 
kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů 
a měřidel

PREservisní, s.r.o. 100% Na hroudě 1492/4, 
Vršovice, 
100 00 Praha 10

020 65 801 ■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

■  montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob 
na plyny

■  montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  silniční motorová doprava 
 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 –  osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče

■  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 
a kopírovací práce; nakládání s odpady (vyjma 
nebezpečných); zprostředkování obchodu a služeb; 
velkoobchod a maloobchod; zastavárenská činnost 
a maloobchod s použitým zbožím; ubytovací služby; 
poskytování software, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály; nákup, prodej, správa a údržba 
nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská 
a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků; příprava a vypracování technických návrhů, 
grafické a kresličské práce; testování, měření, analýzy 
a kontroly; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy; mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; opravy 
a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, 
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

■  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci

PREzákaznická, a.s. 100% Na hroudě 1492/4, 
Vršovice, 
100 00 Praha 10

065 32 438 ■  zprostředkování obchodu a služeb; poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy; mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

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

273 76 516 ■  distribuce elektřiny 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

■  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; pronájem 
a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, 
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PREdistribuce, a.s.

(pokračování)

■  zpracování odborných studií a posudků; příprava 
a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské 
práce; testování, měření, analýzy a kontroly; provozování 
kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí; opravy a údržba 
potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 
jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

VOLTCOM,  
spol. s r.o.

100% Otevřená 1092/2, 
Praha 6, 169 00

447 94 274 ■  projektová činnost ve výstavbě

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových 
a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů 
údajů a záznamů; velkoobchod a maloobchod; poskytování 
software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové 
portály; poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků; projektování elektrických 
zařízení; služby v oblasti administrativní správy a služby 
organizačně hospodářské povahy

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

Společnosti 
s kapitálovou účastí 
PREdistribuce, a.s.

% podíl PRE 
distribuce, a.s. 
v dceřin.spol.

Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

PREnetcom, a.s. 100% Na hroudě 1492/4, 
Vršovice, 
100 00 Praha 10

067 14 366 ■  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 
stavební činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; 
velkoobchod a maloobchod; poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 
pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská 
a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků; příprava a vypracování technických návrhů, 
grafické a kresličské práce; projektování elektrických 
zařízení; testování, měření, analýzy a kontroly; reklamní 
činnost, marketing, mediální zastoupení; služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  projektová činnost ve výstavbě

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Společnosti 
s kapitálovou účastí 
PREměření, a.s.

% podíl 
PREměření, a.s. 
v dceřin. spol.

Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

PRE FVE 
Světlík, s.r.o.

100% Na hroudě 2149/19, 
Strašnice, 
100 00 Praha 10

280 80 378 ■  zprostředkování obchodu a služeb; nákup, prodej, správa 
a údržba nemovitostí; reklamní činnost, marketing, mediální 
zastoupení; výroba kovových konstrukcí a kovodělných 
výrobků; výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických 
a fotografických přístrojů a zařízení; výroba elektronických 
součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení 
pracujících na malém napětí; velkoobchod a maloobchod; 
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; skladování, 
balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 
v dopravě; zasilatelství a zastupování v celním řízení; 
poskytování software, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály; činnost informačních a zpravodajských 
kanceláří; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská 
a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků; příprava a vypracování technických návrhů, 
grafické a kresličské práce; projektování elektrických zařízení; 
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 
společenských věd; testování, měření, analýzy a kontroly; 
fotografické služby; služby v oblasti administrativní správy 
a služby organizačně hospodářské povahy; mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti; provozování kulturních, kulturně-
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí; poskytování technických služeb; opravy 
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PRE FVE 
Světlík, s.r.o.
(pokračování)

■  a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, 
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

■  výroba elektřiny

SOLARINVEST 
- GREEN  
ENERGY, s.r.o. 

100% Na hroudě 2149/19, 
Strašnice, 
100 00 Praha 10

289 23 405 ■  nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; 
zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných 
a slaměných výrobků; vydavatelské činnosti, polygrafická 
výroba, knihařské a kopírovací práce; výroba, rozmnožování, 
distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; 
výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv; 
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; výroba 
elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba 
a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických 
zařízení pracujících na malém napětí; výroba strojů 
a zařízení; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 
stavební činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; 
velkoobchod a maloobchod; údržba motorových vozidel 
a jejich příslušenství; poskytování software, poradenství 
v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové 
a související činnosti a webové portály; činnost informačních 
a zpravodajských kanceláří; nákup, prodej, správa a údržba 
nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská 
a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků; příprava a vypracování technických návrhů, 
grafické a kresličské práce; projektování elektrických 
zařízení; testování, měření, analýzy a kontroly; reklamní 
činnost, marketing, mediální zastoupení; fotografické služby; 
překladatelská a tlumočnická činnost; služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy; poskytování technických služeb; výroba měřicích, 
zkušebních, navigačních, optických a fotografických 
přístrojů a zařízení; skladování, balení zboží, manipulace 
s nákladem a technické činnosti v dopravě; zasilatelství 
a zastupování v celním řízení; výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd nebo společenských věd; 
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 
včetně lektorské činnosti; provozování kulturních, kulturně-
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí; opravy a údržba potřeb pro domácnost, 
předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 
optických přístrojů a měřidel

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení  
a tepelných čerpadel

■  projektová činnost ve výstavbě

■  vodoinstalatérství, topenářství

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

FRONTIER 
TEChNOLOGIES, 
s.r.o.

100% Na hroudě 2149/19, 
Strašnice, 
100 00 Praha 10

272 34 835 ■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

■  výroba elektronických součástek, elektrických 
zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; 
výroba strojů a zařízení; zprostředkování obchodu a služeb; 
velkoobchod a maloobchod; poradenská a konzultační 
činnost, zpracování odborných studií a posudků; projektování 
elektrických zařízení; výzkum a vývoj v oblasti přírodních 
a technických věd nebo společenských věd; testování, 
měření, analýzy a kontroly; služby v oblasti administrativní 
správy a služby organizačně hospodářské povahy; 

■  výroba elektronických součástek, elektrických zařízení 
a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických 
zařízení pracujících na malém napětí; výroba strojů 
a zařízení; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod 
a maloobchod; poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků; projektování elektrických zařízení; 
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 
společenských věd; testování, měření, analýzy a kontroly; 
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy; mimoškolní výchova a vzdělávání, 



32 I IX. Zpráva o vztazích za rok 2021

FRONTIER 
TEChNOLOGIES, 
s.r.o.

■  pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; výroba 
kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; výroba měřicích, 
zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů 
a zařízení; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; 
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 
činnosti v dopravě; zasilatelství a zastupování v celním řízení; 
poskytování software, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály; činnost informačních a zpravodajských 
kanceláří; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 
pronájem a půjčování věcí movitých; příprava a vypracování 
technických návrhů, grafické a kresličské práce; reklamní 
činnost, marketing, mediální zastoupení; fotografické služby; 
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí; poskytování 
technických služeb; opravy a údržba potřeb pro domácnost, 
předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 
optických přístrojů a měřidel

■  projektová činnost ve výstavbě

(pokračování)

PRE VTE 
Částkov, s.r.o.

100% Na hroudě 2149/19, 
Strašnice, 
100 00 Praha 10

279 66 216 ■  zprostředkování obchodu a služeb; nákup, prodej, správa 
a údržba nemovitostí; reklamní činnost, marketing, mediální 
zastoupení; výroba kovových konstrukcí a kovodělných 
výrobků; výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických 
a fotografických přístrojů a zařízení; výroba elektronických 
součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení 
pracujících na malém napětí; velkoobchod a maloobchod; 
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; skladování, 
balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 
v dopravě; zasilatelství a zastupování v celním řízení; 
poskytování software, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály; činnost informačních a zpravodajských 
kanceláří; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská 
a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků; příprava a vypracování technických návrhů, 
grafické a kresličské práce; projektování elektrických zařízení; 
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 
společenských věd; testování, měření, analýzy a kontroly; 
fotografické služby; služby v oblasti administrativní správy 
a služby organizačně hospodářské povahy; mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti; provozování kulturních, kulturně-
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí; poskytování technických služeb; opravy 
a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, 
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez 
poskytování jiných než základních služeb

■  výroba elektřiny

PRE FVE 
Nové Sedlo, s.r.o.

100% Na hroudě 2149/19, 
Strašnice, 
100 00 Praha 10

119 11 913 ■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

■  správa vlastního majetku

Pražská plynárenská holding a.s.
Nepřímo ovládaná 
společnost % podíl PPh v PP Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Pražská 
plynárenská, a.s.

100% Národní 37, Praha 
1-Nové Město, 110 00

601 93 492 ■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence 

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

■  obchod s plynem 

■  vedení spisovny 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

■  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 
nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie 
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

■  obchod s elektřinou 

Společnosti 
s kapitálovou účastí PP

% podíl PP v dce-
řin.spol. Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

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

100% u Plynárny 500, 
Praha 4, 145 08

274 03 505 ■  distribuce plynu 

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
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Pražská 
plynárenská Servis 
distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% u Plynárny 1450/2a, 
Praha 4-Michle, 
140 00

471 16 471 ■  projektová činnost ve výstavbě 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení  
a plnění nádob plyny 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických 
zařízení 

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

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

100% u Plynárny 500, 
Praha 4, 140 00

630 72 599 ■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení  
a plnění nádob plyny 

■  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 
nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie 
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

■  výroba tepelné energie dle licence na výrobu tepelné energie 

■  rozvod tepelné energie dle licence na rozvod tepelné energie 

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

100% u Plynárny 500/44, 
Praha 4-Michle, 
140 00

274 36 551 ■  technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

■  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly 
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 
věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče 

■  opravy silničních vozidel 

■  opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

■  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

■  montáž, opravy,revize a zkoušky plynových zařízení  
a plnění nádob plyny 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence 

■  speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace  
– bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických 
látek a chemických směsí s vyjímkou speciální ochranné 
dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských 
a zemědělských provozech 

■  kominictví 

■  ostraha majetku a osob 

■  hostinská činnost 

■  prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Informační služby 
– energetika, a.s.

100% u Plynárny 500, 
Praha 4, 141 00

264 20 830 ■  výkon komunikačních činností na území České republiky 
 a)  ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako 

veřejně dostupná) 
 b)  pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně 

dostupná) 
 c)  služba přenosu dat (služba není poskytovaná jako 

veřejně dostupná) 
 d)  služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná 

jako veřejně dostupná) 

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona
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Montservis 
PRAhA, a.s.

100% Prachatická 209, 
Letňany, 
199 00 Praha 9

005 51 899 ■  projektová činnost ve výstavbě

■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení  
a plnění nádob plyny

■  vodoinstalatérství, topenářství

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – 
bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických 
látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné 
dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských 
a zemědělských provozech, – v potravinářských nebo 
zemědělských provozech, – toxickými nebo vysoce toxickými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou 
speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských 
nebo zemědělských provozech

■  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie 
nepodléhající licenci, realiz. ze zdrojů tepelné energie s instal.
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

■  ostraha majetku a osob

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  malířství, lakýrnictví, natěračství

■  poskytování tělovýchovných a sportovních služeb  
v oblasti plavání

■  hostinská činnost

■  masérské, rekondiční a regenerační služby

■  vodní záchranářská služba

Společnosti 
s kapitálovou 
účastí Prometheus, 
energetické služby, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

% podíl 
Prometheus, 
energetické 

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

v dceřin. spol.

Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Teplo pro Kbely a.s. 75% u plynárny 500/44, 
Michle, 
140 00 Praha 4

097 83 172 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Společnost 
s kapitálovou 
účastí PVS, která 
není ovládaná PVS 
a nepřímo hMP

% podíl PVS 
na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s.

49% Ke Kablu 971/1, 
Hostivař, 
102 00 Praha 10

256 56 635 ■  projektová činnost ve výstavbě

■  vodoinstalatérství, topenářství

■  zámečnictví, nástrojářství

■  opravy silničních vozidel

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění 
nádob plyny

■  montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

■  silniční motorová doprava 
 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 –  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 –   osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence

■  výkon zeměměřických činností
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Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s. 

 
(pokračování)

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez 
použití nebezpečných chemických látek nebo chemických 
směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, 
s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  obory činnosti:
 –  povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 –  výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických 

a fotografických přístrojů a zařízení
 –  provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod 

pitné vody
 –  nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 –  zprostředkování obchodu a služeb
 –  velkoobchod a maloobchod
 –  ubytovací služby
 –  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály

 –  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 –  pronájem a půjčování věcí movitých
 –  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
 –  testování, měření, analýzy a kontroly
 –  služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy
 –  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti
 –  provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích 

a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 –  poskytování technických služeb
 –  opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní 

povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů 
a měřidel

 –  výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
nebo společenských věd

Pražské služby, a.s.
Společnosti 
s kapitálovou účastí 
Pražských služeb 

% podíl PS na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

AKROP s.r.o. 100% Ke špejcharu 392, 
Tuchoměřice, 252 67

264 32 331 ■  opravy silničních vozidel 

■  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona 

Pražský 
EKOservis, s.r.o.

100% Revoluční 1082/8, 
Nové Město, 
110 00 Praha 1

032 98 973 ■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Společnosti 
s kapitálovou  
účastí TSK

% podíl TSK 
na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

CDSw – City Data 
Software, spol. s r.o.

100% Nepravidelná 156/2, 
102 00 Praha 10

452 78 482 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

VODA Želivka, a.s.
Společnosti 
s kapitálovou účastí VŽ % podíl VŽ na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Želivská 
provozní a.s.

100% K Horkám 16/23, 
Praha 10-Hostivař, 
102 00

291 31 804 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti:

 –  provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 –  nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 –  přípravné a dokončovací stavební práce, specializované 

stavební činnosti
 –  zprostředkování obchodu a služeb
 –  velkoobchod a maloobchod
 –  údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 –  potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční 

motorové dopravy)
 –  poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály

 –  realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 –  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků
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Želivská 
provozní a.s.

(pokračování)

 –  poskytování technických služeb
 –  opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní 

povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů 
a měřidel

 –  výroba, obchod a služby jinde nezařazené

■  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence, 

■  opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

■  vodoinstalatérství, topenářství, 

■  zámečnictví, nástrojářství, 

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

■  projektová činnost ve výstavbě 

■  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení,

■  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,

■  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění 
nádob plyny

■  malířství, lakýrnictví, natěračství

■  poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

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

108 95 868 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

■  správa vlastního majetku

Želivská 
rozvojová a.s.

100% K Horkám 16/23, 
Hostivař, 
102 00 Praha 10

108 96 562 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona

■  správa vlastního majetku

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Společnosti 
s kapitálovou účastí 
ZPVK

% podíl ZPVK 
na ZK Sídlo IČO Předmět činnosti / podnikání

Vodárna Káraný, a.s. 100% Podolská 15/17, 
Podolí, 147 00 Praha 4

291 48 995 ■  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona, a to v oboru činnosti:

 –  (i) úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 –  (ii)  provozování vodovodů a kanalizací a úprava  

a rozvod vody
 –  (iii) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 –  (iv)  přípravné a dokončovací stavební práce, 

specializované stavební činnosti
 –  (v) zprostředkování obchodu a služeb
 –  (vi) velkoobchod a maloobchod
 –  (vii) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 –  (viii) pronájem a půjčování věcí movitých
 –  (ix)  poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků
 –  (x)  výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

nebo společenských věd
 –  (xi) testování, měření, analýzy a kontroly
 –  (xii)  služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy
 –  (xiii) poskytování technických služeb

■  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

■  geologické práce 

■  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
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PŘÍLOhA Č. 3
SMLOuVy PLATNé A ÚČINNé V ÚČETNÍM OBBDOBÍ uZAVŘENé 
MEZI OVLáDANOu OSOBOu A OVLáDAJÍCÍ OSOBOu 

Předmět smlouvy Datum uzavření  Název protistrany IČO

O zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností 12.01.17 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 19.04.17 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 19.04.17 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 12.12.17 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 09.02.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 18.12.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 21.12.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 25.06.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 8 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 16.12.19 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění správy majetku 
a o výkonu dalších činností 21.12.20 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Smlouva o výpůjčce 01.04.17 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Nájemní smlouva – objekt TSK a.s. – Řásnovka 01.01.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Nájemní smlouva – objekt TSK a.s. Poděbradská 01.01.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dodatek č.1 – nájemní smlouva 
– objekt TSK a.s. Školská, Praha 1 01.01.18 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Příkazní smlouva na administraci projektu 
"Systém pasportizace a správy telematických zařízení" 23.01.19 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Příkazní smlouva na administraci VZ 
"Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ 
s vazbou na Městský okruh"

23.01.19 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Příkazní smlouva na administraci VZ 
"Systém informací o dojezdových dobách 
na Městském okruhu"

23.01.19 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek 27.05.20 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Smlouva o převodu práv a povinností 
z vydaného úzmeního rozhodnutí – Barrandovský most, 
celková rekonstrukce, Praha 4 a 5

26.03.21 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Cyklo Satalice – Vinoř, Praha 19, č.akce 2950176 
– smlouva o výpůjčce 05.05.21 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

P+R hostivař 3 – sever, Praha 15, č. akce 2930047 
– převod práv a povinností z vydaného společného povolení 
– (smlouva o výpůjčce)

28.06.21 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉhO BŘEMENE 
– Malešická, 3. etapa, č. akce 100053, Praha 3 10.08.21 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Podlicenční smlouva k dílu autorskému 
– Prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení 02.11.21 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581

Most Türkova P540, Praha 11, č. akce 1000070 31.12.21 Hlavní město Praha, Praha 1 – Staré město, 
Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00 00064581
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PŘÍLOhA Č. 4
SMLOuVy PLATNé A ÚČINNé V ÚČETNÍM OBBDOBÍ uZAVŘENé 
MEZI OVLáDANOu OSOBOu A PROPOJENýMI OSOBAMI

Předmět smlouvy Datum uzavření

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost IČO: 000 05 886

Objednávka Dočasné užívání tramvajového tělesa (staveništní doprava) 22.06.21

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova – přeložka 15.11.18

Objednávka Dočasné užívání tramvajového tělesa (staveništní doprava) 22.06.21

Nájemní smlouva – rekonstrukce SSZ 5. etapa Sokolovská-Černomoravská, Praha 9 20.05.21

Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, č.akce 2950199 – přeložka zařizení pro tramvajovou dopravu 15.10.21

Dočasné užívání TT při opravě přípojky uV Myslbekova 01.01.21

Most Zlíchov y002, č. akce 999179, Praha 5 – přeložka 07.05.19

Nájemní smlouva akce Budějovická, Praha 4 – číslo akce: 13407 14.02.20

žalanského,č. akce 1000040,Praha 17 – nájemní smlouva 09.03.20

NáJEMNÍ SMLOuVA – Michle p.č. 3439/95 20.12.21

Modernizace cyklotrasy A2 v úseku Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I. Vyšehradský tunel – most na Veslařský ostrov, 
č. akce 2950199 – smlouva o přeložce zařízení pro tramvajovou dopravu 21.12.21

Nám. I. P. Pavlova, jižní část, P2, č. akce 1000 – nájemní smlouva 07.05.21

D 076 u Sadu, oprava mostu, č.akce 1033 – nájemní smlouva ( 10000,- Kč/měs.) – Doba nájmu není delší než 5 měsíců 
(osvobozeno od DPH) 17.06.21

Nájemní smlouva Rekonstrukce SSZ Praha 9 – Sokolovská – Ćeskomoravská, 5. etapa – Nájemní smlouva 
( 10000,- Kč/měs. Doba nájmu není delší než 5 měsíců (osvobozeno od DPH) 12.07.21

Nájemní smlouva na věcné břemeno SSZ 6.193 Slánská – žalanského 30.07.09

u Sluncové, Praha 8 – Nájemní smlouva 31.03.20

Dohoda o postoupení smlouvy – nájemní smlouva – úhrada nájmu a služeb nebytových prostor – DP Na Bojišti 01.04.17

Nájemní smlouva – nebytové prostory Na Bojišti 8NP 01.04.17

Nájemní smlouva – nebytové prostory TSK Na Bojišti 01.04.17

Nájemní smlouva – nebytové prostory TSK Na Bojišti 6NP 01.04.17

Dohoda o postoupení smlouvy – nájemní smlouva DP Na Bojišti 01.04.17

Nájemní smlouva – pronájem telefonních linek ve vlastnictví DPP 15.06.18

Smlouva o umístění a používání prodejních automatů na jízdenky a parkovné na záchytných parkovištích P+R 03.06.19

Nájemné štěrboholská radiála – zkapacitnění – převod z PO na a.s. 23.02.09

Praha bez bariér – Jablonského, č. akce 999412/31 – nájemní smlouva – roční nájemné 5 400,- Kč 14.11.17

BESIP Blatovská, Praha 10, č. akce 2970309 – nájemní smlouva (4995,-Kč/měsíc) 19.01.18

Prosecká ( u Pekařky – Na Rozhraní), Praha 8 a 9, – nájemné – roční nájemné ve výši 120 000,- Kč 11.01.18

BESIP Náchodská – geoprogres, Praha 20, č. akce 2970334 – 370Kč/měsíc 24.04.18

Smlouva o nájmu prostor pro ODŘÚ. 25.07.97

Monitorování jednoúčelového zařízení OS SAT, údržba části technologických zařízení a zajištění technické pomoci při provozu 
ochranného systému SAT 15.09.08

Nájem pozemků P+R Holešovice 01.04.17

Smlouva o poskytnutí médií pro oblastní dopravní řídicí ústředny umístěné v prostorách metra ve stanicích Dejvická, Skalka, Ládví, 
Pankrác, Nové Butovice, Českomoravská a Vltavská 25.06.10

Smlouva o poskytnutí médií na AS Černý Most – voda, elektřina, teplo 13.06.17

Smlouva o zřízení věcného břemene pro umístění optické páteřní sítě v prostorách metra 23.11.17

Dodatek č. 1 – Monitorování jednoúčelového zařízení OS SAT, údržba části technologických zařízení a zajištění technické pomoci 
při provozu ochranného systému SAT + Dohoda 09.02.15

Dodatek č.2 – změna fakturačních údajů – Monitorování jednoúčelového zařízení OS SAT, údržba části technologických zařízení 
a zajištění technické pomoci při provozu ochranného systému SAT 25.10.17

Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 630 80 249

Pachtovní smlouva parkoviště KCP na P+R 27.09.18

Provoz parkoviště P+R KC od 1.5. 2019 do 30.4.2024 01.04.19

Provoz parkoviště P+R KC od 1.5. 2019 do 30.4.2024 01.05.19

Operátor ICT, a.s. IČO: 027 95 281

Zpracování strategického dokumentu postihujícího hlavní motivaci ke strategické změně 07.12.20

Smlouva o poskytování služeb aplikace "PID LÍTAČKA" pro úhradu parkovného 08.03.21
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Předmět smlouvy Datum uzavření

Zpracování strategického dokumentu postihujícího hlavní motivaci ke strategické změně 11.02.21

Pronájem zařízení, zajištění oganizace veřejné soutěže za účelem výběru Radiových stanic, zajištění uzavření jedntlivých smluv 
s Radiovými stanicemi 28.05.18

Dodatek č. 1 k Provozní smlouvě č. A/6/18/5160/005 ze de 28.5.2018 06.02.19

Smlouva o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování koncepce Smart Prague 07.12.20

Smlouva o poskytování poradenské činnosti pro potřeby výběrových řízení v odděleních správy ZPS a dopravy v klidu 04.08.20

Objednávka ke Smlouvě o poskytování poradenské činnosti pro potřeby výběrových řízení v odděleních správy ZPS a dopravy v klidu 02.09.20

Rámcová smlouva o zpracování dat a poskytování souvisejících služeb 17.03.21

Smlouva o spolupráci a poskytování služeb v rámci projektu městského parkování v hl. m. Praze 28.02.19

Smlouva o správě a provozu síťové infrastruktury 26.08.20

Pražská vodohospodářská společnost a.s. IČO: 256 56 112

Smlouva o přeložce vodovodu – Božanovská – oprava mostu ev.č. X503 03.10.19

Trojská, č. akce 999365, Praha 8 – PD a IČ (smlouva o úpravě vzájemných vztahů) 21.08.20

Revitalizace Jižního náměstíNového Hloubětína, č. akce 999431 07.07.20

Most X503 – Božanovská, demolice a novostavba 19.02.20

Trojská, Praha 8, č. akce 999365 – přeložka vodovodu a kanalizace 01.07.19

Úprava vzájemných vztahů pži přeložce vodovodu pro veřejnou potřebu – Most Poděbradská R 018, Praha 9 
– číslo akce: 1000052 – I a II etapa 06.11.20

Pražské služby, a.s. IČO: 601 94 120

Do Lipan – V Listnáčích – VČ ZÚK 21.10.21

Vladycká – Rychtáře Petříka – VČ ZÚK 21.10.21

Aviatická/Lipská – VČ ZÚK 21.10.21

Lnářská – VČ ZÚK 21.10.21

Fojtova – u Forstu – VČ ZÚK 21.10.21

Smlouva o poskytování služby mytí klenby a stěn dopravního prostoru souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka  
– Pelc/Tyrolka (TKB) vč. Dodatku č. 1 + Dohoda 06.12.17

Smlouva o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy 01.11.18

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby mytí klenby a stěn dopravního prostoru Souboru staveb městského okruhu v úseku 
Malovanka – Pelc/Tyrolka (TKB) 30.07.19

smlouva na opravy a údržbu dopravního značení na území hl. m. Prahy pro oblast Praha – levý břeh Vltavy 09.01.20

smlouva na opravy a údržbu dopravního značení na území hl. m. Prahy pro oblast Praha – pravý břeh Vltavy 09.01.20

Smlouva o poskytování služby mytí klenby a stěn dopravního prostoru Strahovského, Zlíchovského, Letenského, Těšnovského 
automobilového tunelu a automobilového tunelu Mrázovka 12.03.20

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na opravy a údržbu dopravního značení na území hl. m. Prahy pro oblast Praha – levý břeh Vltavy 09.01.20

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na opravy a údržbu dopravního značení na území hl. m. Prahy pro oblast Praha – pravý břeh Vltavy 09.01.20

Smlouva o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl.m. Prahy 03.10.18

Dodatek č.1 ke smlouvě o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl.m. Prahy 29.03.22

Čištění dvou výtahových kabin pro veřejnost – SAT 2A Malovanka 17.06.20

Smlouva na označování a odstraňování havarijních závad ve sjízdosti a schůdnosti pozemních komunikací na území hl.m. Prahy 25.11.21

Smlouva na označování a odstraňován havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací na území hl. m. Prahy 25.11.21

Dodatek č.3 ke smlouvě – odpadové hospodářství 25.09.20

Smlouva o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství 01.04.17

Dodatek č3. ke Smlouvě o poskyttování služeb v odpadovém hospodářství 24.09.20

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství 02.05.19

Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 09.12.19

Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČO: 256 72 541

Cyklostezka Kačerov – u Labutě, č.akce 2950061 – přeložka VO 20.06.19

Karlická x Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 – přeložka 05.11.19

Božanovská – oprava mostu X503 – přeložka VO 03.10.19

Strakonická – rozšíření, č. akce 999170, Praha 5 – smlouva o provedení přeložky veřejného osvětlení 04.11.20

Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, I.etapa, Praha 4, č.akce 2950199 – přeložka VO 07.07.21

PID Drnovská, zast. Staré náměstí, č.akce 2960083 a PID Stochovská, zast. Staré náměstí, Praha 6, č.akce 2960075 – přeložka VO 02.11.20

Smlouva o provedení přeložky veřejného osvětlení – Opatovská x Chilská, č. akce 999178, Praha 11 03.08.21

SMLOuVu O PROVEDENÍ PŘELOžKy VEŘEJNéHO OSVĚTLENÍ 03.12.21
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Předmět smlouvy Datum uzavření

BESIP u Santošky x Na Březince, č.akce 2970372, u Santošky x u Nikolajky, č.akce 2970376, Ostrovského x u Santošky, 
č.akce 2970389, Praha 5 – smlouva o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě 15.11.21

PID Slévačská, zast. Sídliště Lehovec, Praha 14, č.akce 2960104 – přeložka VO 22.11.21

Smlouva o provedení přeložky VO 01.12.21

Dílčí smlouva na provádění údržby a servisu zařízení pro měření rychlosti MÚR a MOR. 03.11.21

SMLOuVA O PROVEDENÍ PŘELOžKy VEŘEJNéHO OSVĚTLENÍ 03.12.21

Přeložka veřejného osvětlení – akce Rekonstrukce SSZ, Praha 4 č. akce: 1000096/3 – 3. etapa Michelská – Budějovická 15.02.21

PID u Prioru, Drnovská, zast. Nádraží Ruzyně, Praha 6, č.akce 2960084 a 2960086 
– smluva o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě 15.10.21

BESIP Filosofská, Praha 4, č.akce 2970375 – smlouva o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě 01.06.21

BESIP Klánova x Filosofská x Vavřenova, Praha 4, č.akce 2970373 – smlouva o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě 01.06.21

Rámcová smlouva o převzetí servisu a údržby vybraných technologií, zařízení vybraných technologií a dalších zařízení ve správě 
Technické správy komunikací Hl.m. Prahy, a.s. 30.06.20

Dílčí smlouva k rámcové smlouvě o převzetí servisu a údržby vybraných technologií, zařízení vybraných technologií a dalších 
zařízení ve správě Technické správy komunikací Hl.m. Prahy, a.s. 30.06.20

Dohoda o spolupráci – umisťování telematických zařízení na sloupy VO 07.12.20

Rámcová smlouva o převzetí servisu a údržby vybraných technologií, zařízení vybraných technologií a dalších zařízení ve správě 
Technické správy komunikací Hl.m. Prahy, a.s. 30.06.20

Dohoda o narovnání uveřejnění Rámcové a Dílčí smlouvy do registru smluv 18.02.21

Servis a údržba kamer telematického dohledového systému ( TDS ) a strategických dopravních detektorů řezových ( SDDŘ ) 01.04.21

Výstaviště Praha, a.s. IČO: 256 49 329

Výstaviště podnájem park. plochy 19.11.21

Pražská energetika, a.s. IČO: 601 93 913

PRE – Kbelská – Hloubětín 01.04.17

PRE – Za Dálnicí – Zbraslav 01.04.17

PRE – Pod Plynojemem 01.04.17

PRE – švehlova 01.04.17

PRE – Kamýcká 01.04.17

PRE – u vinných sklepů 01.04.17

Elektřina – Českobrodská 01.04.17

Libušská – okružní křižovatka, smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (č. zák.ú. 6000) 22.03.19

Českobrodská, č. akce 999338 – přisvětlení přechodu (č. zák. 6355) 18.07.19

Vídeňská, parcela 2413/1, Praha Kunratice – nasvícení přechodu – PRE  
– smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (č. zák. učtu 7582) 26.06.20

PRE – Smlouva o stružených službách dodávky elektřiny – Českobrodská č. a. 999338 – Přisvícení přechodu parcela 206/1, (č. zák. 6508) 21.01.21

Smlouva o dodávce elktřiny – Mikrodepo Anděl 11.11.21

PRE – uhříněves 24.09.21

PRE – Smlouva o sdruž. službách dodávky elektřina – Patočkova, Prah 8, – Přisvětlení přechodu pro chodce 09.02.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – Českobrodská č. akce 999338 – Přisvícení přechodu, (č. zák. 4453) 21.12.20

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Veletržní 1623/24, odběrové místo 8111087539 01.06.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Veletržní 1623/24, odběrové místo 8111087541 01.06.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Veletržní 1623/24, odběrové místo 8111058920 01.06.21

Smlouva o sružených službách dodávky elektřiny Veletržní 1623/24, odběrové místo 8111081959 01.06.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny štěpánská, odběrové místo 8110099003 31.05.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – Veletržní 1623/24, číslo odběrného místa 8111087530 01.06.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Veletržní 1623/24, odběrové místo 8111087534 01.06.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Veletržní 1623/24, odběrové místo 8111087537 01.06.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Veletržní1623/24, odběrové místo 8111087538 01.06.21

VP Rytířova – smlouva o dodávce elektrické energie 01.12.21

SoSSE/7455075 – Mladoboleslavská (parcela 2001)- 3579 27.08.18

SoSSE/7493386 – Slavětínská ( měřič rychlosti ) – 7865 21.11.18

SoSSE/7497638 – K Libuši (0342) 05.12.18

SoSSE/7540339 – Ke Lhoteckému lesu (6354) 19.03.19

SoSSE/7539529 – Starodubečská (6284) 25.03.19

SoSSE/7543273 – plukovníka Mráze, Tenisová (6807) 05.03.19
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SoSSE/7572944 – Laubova (0343) 24.06.19

SoSSE/7622289 – Michelská, Pod Dálnicí (0344) 30.09.19

SoSSE/7613727 – Řeporyjské nám. (0345) 30.09.19

SoSSE/7637876 – Topolová (0346) 27.11.19

SoSSE/7589809 – Na hlavní (6356) 28.08.19

SoSSE/7703563 – Ocelkova (6282) 29.05.20

SoSSE/7695489 – Vídeňská ( parcela 728314/2503 ) – 9570 05.05.20

Smlouva o sdružených službách dodávka elektřiny SoSSE/7772777 – Na Poříčí – Mikrodepo 10.11.20

VP – Smlouva o dodávce elektrické energie veřejné parkoviště Lovosická x Kytlická SoSSE/7763393 PRE 01.11.20

VP – Smlouva o dodávce elektrické energie veřejné parkoviště Pešlova PRE 01.10.20

VP – Smlouva o dodávce elektrické energie garáže Letná PRE 01.10.20

VP – Smlouva o dodávce elektrické energie parkoviště gPKW 01.10.20

VP – Smlouva o dodávce elektrické energie veřejné parkoviště Tobrucká SoSSE/7771758 PRE 01.11.20

SoSSE/7790040 – Voskovcova (5315) 22.12.20

SoSSE/7652707 – Branická (6281) 07.02.20

SoSSE/7668233 – Lodžská (6283) 05.02.20

SoSSE/7751329 – Slévačská (parcela 545/21) – 7940 17.09.20

SoSSE/7784042 – Pod Marjánkou (4137) 14.01.21

SoSSE/8037920 – Československého exilu (4354) 10.12.21

VP – Smlouva o dodávce elektřiny – VP Podhajská pole 01.12.21

P+R ČM – dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů 01.12.21

SoSSE/7881500 – Vitošská (4351) 19.07.21

VP Smlouva o dodávce elektrické energie – parkoviště Botevova, OM 8110719308 30.04.21

SoSSE/7796141 – Mladoboleslavská (parcela 1201/1) – 6066 12.01.21

SoSSE/7828309 – Výpadová (9779) 12.03.21

VP Smlouva o dodávce elektrické energie – parkoviště Holýšovská 30.04.21

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny P+R ČM 30.11.21

VP u Vodojemu x K Lesu – smlouva o odběru elektrické energie 16.11.21

Petýrkova 1953/24, (sklad – p. Klecker) Chodov, Praha 11, sklad – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331226 – SoSSE 7271307SSZ 0.391 švehlova – Pražská 01.04.17

30331124 – SoSSE č. 7271569, Vyšehradská 9000 proti č. 41, SSZ Vyšehradská- Plavecká, Benátská 01.04.17

30331228- SoSSE č. 7271494 – SSZ 0.621 švehlova – přechod zastávka sídliště 01.04.17

30331152 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272048 – MOR Modřanská, Praha 4 – Podolí 01.04.17

30331140 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271782 – MOR Modřanská, Praha 4 – Podolí 01.04.17

30331209 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272148 – TDS Kbelská, Praha 18 – Letňany 01.04.17

30331186 SoSSE č. 7273859 – ZPI 621 01.04.17

30331190 – SoSSE č. 7273909 – KVD Karlovarská 01.04.17

nábř.Kapitána Jaroše 2194K/1, (užitkový objekt) Praha 7, pod štefán. mostem – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331227 – SoSSE – SSZ 0.350 Vinohradská – přechod zastávky Vinohradské hřbitovy 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331157- SoSSE č. 7273259 SSZ Řevnická 01.04.17

30331166 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273526 – ZPI – 511, Strakonická, parcela: 3168/54, Zbraslav, Praha 5 01.04.17

30331169 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274176 
- SDDu – 09 č. VO 512200, K Barrandovu 960K/1, Hlubočepy, Praha 5 01.04.17

30331150 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272025 – Radar 2 Sl.15454, David 02 – Ke Kateřinkám, Chodov, Praha 11 01.04.17

30331153 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272071 
- Radar 1 Sl 15457, David 05 – u kunratického lesa, Praha – Kunratice 01.04.17

30331131 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271586  
- Radar 1 Sl 15457, David 009 – Koněvova 2451u/231, žižkov, Praha 3 01.04.17

30331127 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271582 – Radar, David 10 – Koněvova 1944u/238, žižkov, Praha 3 01.04.17

30331237 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273908 
- úsekové měření, SDDÚ23 – Vinohradská 1297K/3, Strašnice, Praha 10 01.04.17

30331210 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272287 – kamera Pískovcová, Praha 9 – Prosek 01.04.17

30331206 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272146 – Průmyslová 2846K/35, Kyje, Praha 14, A2, Poloportál 01.04.17
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30331178 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273763 – Podbabská 2479 P, Dejvice, Praha 6, Dopravní značení u TS 2479 01.04.17

30331192 -Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny č. 7271588 – ZPI – 121, Ostrov štvanice, parcela 1226, Holešovice, Praha 7 01.04.17

Bryksova 756/66, Černý Most, užitkový objekt, fontána – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331215 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272165 – ZPI 922, 923 
– Chlumecká, parcela 2756/2, 2756/3, Černý Most, Praha 14 01.04.17

30331161 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273982 – SDDÚ 07, Plzeňská 386K/22, Smíchov, Praha 5 01.04.17

30331231 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271496 – ZPI – 012, Nedokončená, parcela: 674/21, Praha 10 01.04.17

30331077 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273254 – SDDŘ Zbraslav, Strakonická, parcela: 353/4, Lahovice 01.04.17

30331143 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271818 – 5. května, parcela: 520/1, Michle, Praha 4, Portál A1 velká 01.04.17

30331129 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274178 – Jana želivského 4387K, žižkov, Praha 3, SDDÚ 01.04.17

30331118 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271069 – ZPI – 123, Wilsonova 2, Vinohrady, Praha 1 01.04.17

30331235 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271561 – SSZ 0.398 švehlova 01.04.17

30331177 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273735 
– Karlovarská, parcela: 2181/1, Ruzyně, Praha 17, dopravní zařízení 01.04.17

30331216 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273034 – ZPI – Českobrodská, Hrdlořezy, Praha 9 01.04.17

30331147 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272029 – ZPI – 411, 5. května, Záběhlice, Praha 4 01.04.17

30331216 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273034 – ZPI – Českobrodská, Hrdlořezy, Praha 9 01.04.17

30331114 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7270990 – ZPI – 924, Poděbradská, Vysočany, Praha 9 01.04.17

30331135 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271696 – ZPI – 002, Jižní spojka, Záběhlice, Praha 4 01.04.17

30331188 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273905 – Radar 1, David 07 – Vlastina, Liboc, Praha 6, Sl. 15449 01.04.17

30331189 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273904 – Radar 2, David 08 – Vlastina, Liboc, Praha 6, Sl. 15448 01.04.17

30331184 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273857  
– Radar 2 u benziny, David 04 – Ankarská, Břevnov, Praha 6, Sl. 15481 01.04.17

30331179 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273772 – Radar, David 14 – Na pískách, Dejvice, Praha 6 01.04.17

30331174 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273696 – Radar 1 u benziny, uR 15 – Ankarská 0, Břevnov, Praha 6 01.04.17

30331149 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272043  
– Radar 1 Sl 15455, David 01 – Ke Kateřinkám, Chodov, Praha 11 01.04.17

30331134 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271751 – ZPI – 412, Spořilovská, Záběhlice, Praha 4 01.04.17

30331238 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271565 – Černokostelecká 418/1, štěrboholy 01.04.17

30331154 – SoSSE/7273107 SSZ 5.499 K Barrandovu – K Holyni, PRE el. energie 01.04.17

30331132 – SoSSEč. 7271662 SSZ 4.484 Meteorologická – přechod 01.04.17

30331125- SoSSE č. 7271570, SSZ 2.062 Jaromírova – Svatoplukova 01.04.17

30331222 – SoSSE 7274219 SSZ 9.396 Čekobrodská – Průmyslová 01.04.17

30331232 – SoSSE č. 7271500 – P10 SSZ Mokřanská přechod 01.04.17

30331182 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273768 – TDS 088 Karlovarská, Řepy 01.04.17

30331128 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271584 – ZPI – 321, Jana želivského, žižkov, Praha 3 01.04.17

30331138 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271040 – 4.401 Otakarova – Bělehradská , Praha 4, Nusle 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM ZAT, Strakonická, EAN 859182400300012173 31.03.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM SAT střed, šermířská, EAN 859182400300026033 31.03.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM SAT jih, Kartouzská, EAN 859182400300024657 31.03.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM Těšnov, náb. L. Svobody, EAN 859182400300015082 (923161- z.ú.) 31.03.17

30331175 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273699 – ZPI – 612, Patočkova 1435/49, Břevnov, Praha 6 01.04.17

30331199 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272078 – ZPI – 812, Liberecká, Střížkov, Praha 8 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331159 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273309 – ZPI – 513, Stodůlky, Praha 13 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM ATM – Radlická, EAN 859182400300029225 31.03.17

30331160 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273398 – ZPI – 522, Smíchov, Praha 5 01.04.17

30331171 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273657 – KTDS OPD 24, Strakonická 4988, Praha 5 01.04.17

30331164 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273492 – KTDS 2-24, Plzeňská 1989/1, Praha 5 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – Za Hládkovem 729K/3, Střešovice, režie-výtah 01.04.17

30331120 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – č. 7271248 – ZPI – Na Františku, Staré Město, 110 00 Praha 1 01.04.17

30331198 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272143 – ZPI-831, Nad šutkou, parcela 1761/1, Kobylisy, Praha 8 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – odběr za el. en. pro SAT střed, jih, sever, ATM, LAT, TAT, ZAT (sml. 60005900 – 06) 31.03.17

30331208 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274699 
– INFO-KIOSEK na MHD Dolní Počernice, Českobrodská, parcela 1515/1, 190 12 Praha-Dolní Počernice 01.04.17
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30331156-Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – č. 7273434 
– Zborovská 751/2, SSZ Lidická – Zborovská, Smíchov, 150 00 Praha 5 01.04.17

30331200-Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – č. 7272084 
– SSZ 8.203 Čimická – K Ládví, parcela 1119/1, Čimice, 181 00 Praha 8 01.04.17

30331202-Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-7272101
– SSZ 8.922 Kostelecká – Ďáblická, parcela 253/1, 182 00 Praha – Ďáblice 01.04.17

30331224-Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-7272259 SSZ Novolhotská Újezd nad Lesy 713K712 01.04.17

30331205 – Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny č. 7272118 – SSZ 8.921, Kostelecká, parcela 1729/1, 182 00 Praha – Ďáblice 01.04.17

30331217 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274131 – MÚR Novosibřinská, parcela 171OK, 673K1, Praha 21 01.04.17

30331148 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274214 – MOR Modřanská,Praha 12 01.04.17

30331220 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č.7272256 
– SSZ 9.979 Starokolínská, č. kat. 61, Újezd nad Lesy, 190 21 Praha 21 01.04.17

30331212 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272162 – SSZ Novosibřinská 673K/1, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 21 01.04.17

30331233 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274052 
– Úsekové měření V Olšinách 2520, 2521 K, Vršovice, 100 00 Praha 10 01.04.17

30331142 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274124 – MuR 5. Května 1040/38, Praha 4 01.04.17

30331170 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273653 – TDS 226, Plzeňská 18/8, Praha 5 – Motol 01.04.17

30331183 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273856 – KTDS OPD 19, Bělohorská 3688/1, Praha 6 – Břevnov 01.04.17

Na Františku 9999, Praha 1 ( archiv – p. Klecker) – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlova o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331136 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273967 – generála šišky 3774/2, Modřany, Praha 4 01.04.17

30331176 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273739 – ZPI – 18, Evropská 1307K/1, Liboc, Praha 6 01.04.17

30331144 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272006 – ZPI – 22,Vídeňská, parcela: 3315/4, Krč, Praha 4 01.04.17

30331195- Smlouva o sdružených službách dodávky elekttřiy č. 7271592 – Tovární 1426/4, P7 01.04.17

Smlouva o dodávce elektrické energie AS želivského PRE 01.04.17

30331218 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273036 – ZPI – 29, Vysočanská radiála, Praha – Satalice 01.04.17

30331165 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273495 – ZPI – 531, parcela 5043/16, Smíchov, Praha 5 01.04.17

30331163 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273420 – ZPI – 532, Hořejší nábřeží 4984K, Smíchov, Praha 5 01.04.17

30331172 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273660 
– SSZ 5.976 Strakonická – přístav, Strakonická 5043K/1, Smíchov, Praha 5 01.04.17

30331196 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271591 
– Semafor signalizace, ostatní, parcela 627, Ortenovo náměstí, Praha 7, Holešovice 01.04.17

30331168 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – č. 7273577 
– SSZ K Barrandovu, parcela 1796/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 01.04.17

Na Kampě 747, Praha 1, pilíř k mostu – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331230 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – č. 7271409 
– Světelná signalizace, Archimédova 237, 109 00 Praha – Petrovice 01.04.17

30331239 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271566 
– Dopravní signalizace Přátelství 324/22, uhříněves, 104 00 Praha 22 01.04.17

30331130 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – č. 7273778 
– SSZ 3.308 řadič značka, Vinohradská, parcela 4381/1, žižkov, 130 00 Praha 3 01.04.17

30331236 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274694 
– Světelná signalizace č.315, Petrohradská 892/36, Vršovice, 101 00 Praha 10 01.04.17

30331137 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271757 – štúrova 2869 K/220, Krč, 142 00 Praha 4 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM SAT sever – Patočkova, EAN 859182400300026026, 
OM TKB – MO Myslbekova – Pelc/ Tyrolka, EAN 859182400300040992 31.03.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM LAT, Kostelní, EAN 859182400300027061 31.03.17

Alšovo nábřeží, Praha 1 , (sklad) – užitkový objekt, fontány – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 01.04.17

30331197 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273943 
– SSZ 8.231 – Zenklova – Okrouhlická přechod, parcela 1724, Kobylisy, 182 00 Praha 8 01.04.17

30331221 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274752 
– INFO-KIOSEK Českobrodská, parcela 1494/3, na MHD Dolní Počernice, 190 12 Praha – Dolní Počernice 01.04.17
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30331173 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274756 
– INFO KIOSEK u P+R Zličín, Řevnická, parcela 468/29, Zličín, Praha 5 01.04.17

30331201 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272114 – ZPI – 811, Ďáblice, Cínovecká 01.04.17

30331139 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271814 – Portál A3 velká, Michle, 5. května 01.04.17

30331146 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272023 – Radar, Zelený pruh 370u, Krč, Praha 4 01.04.17

30331167 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273573 – ZPI – 523, Plzeňská 182/179, Košíře Praha 5 01.04.17

30331145 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7272009- Radar, Zelený pruh 464u, Krč, Praha 4 01.04.17

30331158 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273332- VAZ – WIM, K Barrandovu, Hlubočepy, Praha 5 01.04.17

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – Na Petynce, 4221/1, Břevnov, čerpací stanice 01.04.17

30331193 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274121- Radar, u uranie, Holešovice, Praha 7 01.04.17

30331214 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274728 
– INFO KIOSEK P+R Černý most, Chlumecká, parcela 4485/1, Horní Počernice, Praha 20 01.04.17

30331194 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7271590 – ZPI – 731, Korunovační Praha 7 01.04.17

30339393 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7312487 – ZPI – 531, parcela 5043/16, Smíchov, Praha 5 01.04.17

30331234 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274018 – užitkový objekt radar, švehlova 370K/40, Záběhlice, Praha 10 01.04.17

30338991 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7310357 – SSZ Pacovská 867/35, Praha 4, Krč 01.04.17

30331141 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274039 – SDDÚ 16, Modřanská 999K/1, Hodkovičky, Praha 4 01.04.17

30331225 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274618 
- SSZ 0.765 – Milánská, parcela 523/109, Horní Měcholupy, Praha 15 01.04.17

30331133 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274645 – TDS Vídeňská 10, VO 430049 01.04.17

30331204 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7273776 – SSZ Na Hlavní 52/3, Praha Březiněves 01.04.17

30331126 , SSZ 2.305 Slavíkova – Ondříčkova 15.03.18

30331181 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 7274599 – SSZ 6.823 – Nebušická 700 – Praha – Nebušice, přechod 11.04.18

30363628 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č.7455703 – Vlastina,parcela 1739/58,Ruzyně,161 00 Praha6, křižovatka 22.08.18

30373648 Smlouva o združenýchslužbách dodávky elektřiny č.7521555- SSZ 4.402 Nuselská – Vladimírova (215/16), P 4, Nusle 15.01.19

30406157 Smlouva o združenýchslužbách dodávky elektřiny č.7737070 
– SSZ 2.992 přechod Ječná – Melounová, P 2, Nové Město, č.parc.2501 12.08.20

Dodatek č. 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – OM TKB 
– soubor staveb MO Myslbekova – Pelc/ Tyrolka, EAN 859182400300040992 02.12.19

3000537005-SML o sdružených službách dodávky elektřiny č.7915012, SSZ šrobárova 3.378, č.p.4314/1, Vinohrady, 101 00 Praha 10 17.09.21

PREměření, a.s. IČO: 256 77 063

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 04.05.21

Smlouva o připojení ze sítí nn – OC Stromovka 03.05.21

PREdistribuce, a.s. IČO: 273 76 516

Sml. o připojení č. 8019000 – Nad Motoskou nemocnicí 18.11.21

Smlouva o zajištění přeložky ZDS – most Přílepská, Praha 6 29.09.21

PRE – Vídeňská – Praha 4 20.07.21

Smlouva o smlouvě budoucí č 8832100884 – u Santošky x Ostrovského (parcela 4959) 24.02.21

Smlouva o smlouvě budoucí č 8832100882 – u Santošky x Bieblova (parcela 4959) 24.02.21

Smlouva o připojení č. 7849416 – Vitošská (4351) 12.05.21

PRE – Přátelství – uhříněves 10.03.21

Smlouva o sml. budoucí č. 8831909449 – Cyklo Satalice – Vinoř – VO, č.akce 2950176 – ukončení smlouvy 26.07.21

Smlouva o sml.budoucí č. 8831903904 – BESIP Bavorská, MHD K Fialce 06.12.21

Revitalizace jižního náměstí v Novém Hloubětíně – poskytnutá záloha 01.04.17

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení na akci Ocelkova, číslo akce 999 08.10.18

Horoměřická S 071 – most, č. akce 999615 – přeložka 04.04.19

Březiněves – obchvat, č. akce 999050 – zajištění přeložky 24.07.19

Most Horoměřická S0 71, Praha 6, č. akce 999615 – dohoda o převodu práv a povinností 20.06.19

Praha bez bariér- Mladoboleslavská, č. akce 999412/52 – zajištění přeložky bez finančního plnění 15.11.19
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Most Horoměřická S0 71 , Praha 6, č. akce 999615 – převod práv a povinností ke stavbě 02.10.19

Fiktivní dodatek – Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení na akci Ocelkova, číslo akce 999 22.08.19

Strakonická rozšíření, č. akce 999170 – smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy bez finančního plnění 16.03.20

Dohoda o zajištění přeložky rozvodného zařízení č. 99/S24/ZD/0901289 – Libušská – OK 01.04.18

K Cementárně, Praha 16 – oprava mostu – smlouva o zajištění přeložky ZDS 
– předpokládané náklady spojené s přeložkou vlastník odhadl na 1 703 000,- Kč bez DPH 12.08.21

Smlouva o připojení č. 8832108753 – Toužimská 21.12.21

Dohoda o převodu práv a povinností – Revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína, č. akce 999431, Praha 9 – Hloubětín 14.09.21

Smlouva o zajištění přeložky kVN, kNN – Badeniho, Praha 7, Holešovice 30.11.21

Karlická x Pod Klapicí, Praha 16 – Přeložka kVN, kNN 
– smlouva o uzavření budoucí sml o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou 01.12.21

Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy – Praha – Nebušice, Tuchoměřická. přeožky kVN, kNN 09.06.21

Dohoda o zajištění přeložky u akce Most, Národní, X 651 Praha 1 – číslo akce: 1060 31.12.21

Karlická x Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 – Dohoda o převodu některých práv a povinností ke stavbě 16.02.21

Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě – Velká Chuchle, Strakonická, Praha 5 
– rozšíření, přel. kVN, kNN (dále jen energetické dílo) 04.06.21

Revitalizace jižního náměstí v Novém Hloubětíně – sml o sml budoucí o připojení lokality č. 8831600220 10.05.21

Smlouva o zajištění přeložky – Revitalizace Jižního náměstí v N. Hloubětíně, Poděbradská x Chvalská, č. a. 999431- dodatek ke smlouvě: 08.10.20

VHP – Smlouva o připojení PRE – garáže Letná 06.01.21

Smlouva o připojení P+R ČM 16.11.21

Smlouva o připojení. Semafor 3.378, šrobárova, parcela 4314/1, Vinohrady, 101 00 Praha 10 22.11.21

VOLTCOM, spol. s r.o. IČO: 447 94 274

Periodická revizní a servisní činnost technologického zařízení trafostanice VN – TAT (TS 8067) + Dohoda 22.08.96

Periodická revizní a servisní činnost technologického zařízení trafostanice VN – LAT (TS 5725) 22.08.96

Periodická revizní a servisní činnost technologického zařízení VN – SAT (4415) sever Patočkova + Dohoda 17.04.98

Periodická revizní a servisní činnost technologického zařízení VN SAT – jih Kartouzská (4046) + Dohoda 17.04.98

Periodická revizní a servisní činnost technologického zařízení trafostanice VN – SAT střed šermířská (TS 8700) 17.04.98

Dodatek č.1 – změna ceny Periodická revizní a servisní činnost technologického zařízení trafostanice VN – SAT střed šermířská (TS 8700) 10.03.17

Pražská plynárenská, a.s. IČO: 601 93 492

Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu – dodatek č.1 28.12.20

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu 14.06.21

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 274 03 505

Libušská, č, akce 999053 – přeložení STL plynovodu DN 200 a STL plynovodní přípojky pro objekt čp. 278/93 v ulici Libušská 28.05.18

Spořilovský plácek – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 09.10.18

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel – domácnost, č. sml 0040478414 – Hloubětín, Praha 14 13.11.20

Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel – domácnost, č. sml 0040478400 – Hloubětín, Praha 14 13.11.20

Smlouva o zajištění přeložky pro akci: Horoměřická – most S071, Praha 6 – číslo akce: 999615 13.05.20

Strakonická – rozšíření, č. akce 999170, Praha 5 – smlouva o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení 15.05.20

Přeložka – PPD – Libeňský most, Praha 7 a 8 – odstranění havarijního stavu – provizorní komunikace, Praha 7 13.09.18

Libušská, č. akce 999053 – smlouva o zřízení věcného břemene 23.07.19

Smlouva o zajištění provedení plynárenského zařízení – Božanovská X 503 04.06.20

Za Poříčskou branou č. akce 1000067 – smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 26.08.21

Revitalizace Jižního nám. Hloubětín, P-14, – Smlouva o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení 21.06.21

Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, č. akce 999431, Praha 14 – Hloubětín 
– Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 22.10.21

Horoměřická – Sml o uzavření – budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 12.05.21

Smlouva o zajištění provedení přeložky – MOST, V uL. KOLBENOVA, y505..3 – REK., P9, 100025 30.09.21

Smlouva o zajištění přeložky Most, Národní Praha 1 – číslo akce: 1060 23.03.21

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. IČO: 471 16 471

Smlouva o kontrolní činnosti – PPSD 2021 21.01.21

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 256 56 635

Odběr vody 01.04.17

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, č. akce 999066/2 – přeložka 23.11.18
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Mikrodepo Florenc, Praha 8, č.akce 100017/1 – sml. o dodávce vody a odvápnění odpad. vod č. SO200266 12.11.20

OSAZENÍ uZAVÍRACÍCH ARMATuR“ v ulici Božanovská Praha 20 – Horní Počernice, včetně dodávky materiálu a zemních prací. 22.07.21

Smlouva o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu – Most V Jezírkách + Opatovská X583 – demolice 03.08.21

PVK – smlouva o dodávce vody a odvápnění odpadních vod č. SO210242 08.09.21

Smlouva o dodávce vody a odvádění odp. vod – Mikrodepo Anděl 16.10.21

Smlouva o dodávce vody a odvádění odp. vod – Mikrodepo Florenc (hydrant) 15.10.21

Smlouva o provedení přeložky vodovodu nebo kanalizace – Most Přílepská S033, č. akce 1000072 – demolice a novostavba 15.06.21

Smlouva o provedení přeložky vodovodu nebo kanalizace – Most Jinočanská S032, č. akce 1000086 15.06.21

Přeložka vodovodu – Rekonstrukce mostu ev. y-505..3 Praha 9 Vysočany 12.10.21

VHP – Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod – parkoviště Lovosická 13.10.20

VP -smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod – parkoviště gPKW 01.10.20

VP – smlouva o dodávce vody a odvádění odp. vod garáže Letná 06.04.21

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 01.04.17

F007 Pítko Na Hřebenkách – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Na Hřebenkách, Praha 5, ev.č. OM 300086601 12.06.17

F008 Pítko Loretánské náměstí – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Loretánské náměstí, Praha 1, ev.č. OM 300085123 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Plzeňská – ATM, ev.č. OM 300232701 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Kostelní – LAT velín, ev. č. OM 300075998 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Kostelní – LAT, ev.č. OM 300226299 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Plzeňská – ATM, ev.č. OM 300232703 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Na Zlíchově, Hlubočepy – ZAT, ev. č. OM 300220273 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Ke sklárně – ZAT, ev.č. OM 300224191 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Radlická – ATM, ev.č. OM 300232110 12.06.17

F001 Fontána Celetná – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Celetná, Praha 1, ev. č. OM 30001236 (30275259/2) 12.06.17

F010 Fontána Mánesův most-PRS – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Alšovo náb., PrS, Praha 1,ev.č. OM 300012738 12.06.17

F003 Pítko Náměstí Republiky – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – nám. Republiky, Praha 2, ev. č. OM 300012290 12.06.17

F004 Pítko Dětský dům – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Na Příkopě, Praha 1, ev.č. OM 300012393 12.06.17

F005 Pítko u Bati – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Jungmannovo nám., ev.č. OM 300016163 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Vaníčkova, ev.č. OM 300116043 12.06.17

F011 Fontána Mánesův most-POS – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Alšovo nábřeží, PoS, Praha 1, ev.č. OM 300012735 12.06.17

Dodávka vody a odvádění odpadních vod – SAT šermířská, ev.č. OM 300082253 12.06.17

F009 Pítko ungelt – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Týnská ulička, Praha 1, ev.č. OM 300097261 12.06.17

F012 Fontána Černý most – Dodávka vody a odvádění odpadních vod – Bryksova – Černý Most,Praha 14, ev.č. OM 300230819 12.06.17

F002 Zítkovy sady, ev.č. OM 300018514 – dodávka vody a odvádění odpadních vod 12.06.17

Vyšehradská – Na Slupi, ev.č. OM 300263057 – dodávka vody a odvádění odpadních vod 12.06.17

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 01.04.17

Smlouva o dodá vce vody a odvádění odpadních vod 01.04.17

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 01.04.17

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod – Ke štvanici, TAT, Pha. 8 – Karlín – OM: 300014324 20.02.18

Smlouva o spolupráci – stanovení podmínek činností smluvních stran v ochranných pásmech vodovodních řadů, kanalizačních stok 
a elektrických zařízení 14.02.18

Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod 22.05.18

CDSw – City Data Software, spol. s r.o. IČO: 452 78 482

Rámcová smlouva o poskytování programátorských služeb zajišťujících úpravy a rozvoj provozovaných gIS aplikací 18.06.19

Smlouva o zachován důvěrnosti informací 01.10.20

Smlouva o poskytování servisní podpory 18.06.19

Smlouva o poskytnutí licencí počítačových programových systémů 01.04.20

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisní podpory 21.06.21

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licencí počítačových programových systémů 29.06.21

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování servisní podpory 27.10.21

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí licencí počítačových programových systémů 27.10.21

Smlouva o dílo na modifikaci liniové referenční mapy Prahy 20.12.94

Smlouva o správě a provozu mapových aplikací na webovém serveru 12.06.03

Smlouva o převodu podílů 22.12.20
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X. Rozvaha – aktiva
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

Běžné
účetní období

Minulé 
účetní období *

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 282 114 54 415 1 227 699 908 869 

B. STÁLÁ AKTIVA 139 195 54 415 84 780 56 071 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 383 11 781 9 602 9 741 

2. Ocenitelná práva 14 179 11 781 2 398 2 760 

1. Software 13 221 11 148 2 073 2 327 

2. Ostatní ocenitelná práva 958 633 325 433 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 204 0 7 204 6 981 

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 204 0 7 204 6 981 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 98 862 42 634 56 228 27 380 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 96 340 42 634 53 706 25 505 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 522 0 2 522 1 875 

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 522 0 2 522 1 875 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 18 950 0 18 950 18 950 

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 18 950 18 950 18 950 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 1 118 001 0 1 118 001 844 111 

C. I. Zásoby 715 0 715 715 

1. Materiál 715 0 715 715 

C. II. Pohledávky 751 016 0 751 016 140 339 

1. Dlouhodobé pohledávky 9 785 0 9 785 18 394 

5. Pohledávky ostatní 9 785 0 9 785 18 394 

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 9 785 0 9 785 18 394 

2. Krátkodobé pohledávky 741 231 0 741 231 121 945 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 659 720 0 659 720 7 823 

4. Pohledávky – ostatní 81 511 0 81 511 114 122 

3. Stát – daňové pohledávky 67 798 0 67 798 110 253 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 246 0 9 246 3 092 

5. Dohadné účty aktivní 4 081 0 4 081 421 

6. Jiné pohledávky 386 0 386 356 

C. IV. Peněžní prostředky 366 270 0 366 270 703 057 

1. Peněžní prostředky v pokladně 111 0 111 171 

2. Peněžní prostředky na účtech 366 159 0 366 159 702 886 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 24 918 0 24 918 8 687 

1. Náklady příštích období 23 814 0 23 814 8 687 

3. Příjmy příštích období 1 104 0 1 104 0 

* upraveno – viz informace v kapitole 2.3 Přílohy v účetní závěrce
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X. Rozvaha – pasiva
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

Běžné účetní období Minulé účetní období *

PASIVA CELKEM 1 227 699 908 869 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 280 822 277 682 

A. I. Základní kapitál 159 000 159 000 

1. Základní kapitál 159 000 159 000 

A. II. Ážio a kapitálové fondy 263 263 

1. ážio 263 263 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 118 419 103 969 

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 114 484 100 929 

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 3 935 3 040 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 140 14 450 

B. + C. CIZÍ ZDROJE 945 752 631 130 

B. Rezervy 10 719 28 188 

2. Rezerva na daň z příjmů 0 512 

4. Ostatní rezervy 10 719 27 676 

C. Závazky 935 033 602 942 

C. I. Dlouhodobé závazky 4 996 10 601 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 374 374 

4. Závazky z obchodních vztahů 1 131 6 736 

9. Závazky – ostatní 3 491 3 491 

3. Jiné závazky 3 491 3 491 

C. II. Krátkodobé závazky 930 037 592 341 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 136 220 259 

4. Závazky z obchodních vztahů 819 000 339 299 

8. Závazky – ostatní 60 901 32 783 

3. Závazky k zaměstnancům 15 171 13 600 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 8 626 8 176 

5. Stát – daňové závazky a dotace 1 647 2 668 

6. Dohadné účty pasivní 11 800 5 578 

7. Jiné závazky 23 657 2 761 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 1 125 57 

1. Výdaje příštích období 1 125 57 

Sestaveno dne: 4. 5. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu:

* upraveno – viz informace v kapitole 2.3 Přílohy v účetní závěrce

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
Předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
Místopředseda představenstva
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X. Výkaz zisku a ztráty
V plném rozsahu (v druhovém členění) za období končící k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

Běžné účetní období Minulé účetní období *

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 5 567 050 5 025 872 

A. Výkonová spotřeba 5 200 047 4 646 834 

2. Spotřeba materiálu a energie 57 498 55 939 

3. Služby 5 142 549 4 590 895 

D. Osobní náklady 355 619 316 904 

1. Mzdové náklady 253 362 227 531 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 102 257 89 373 

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 84 478 75 517 

2. Ostatní náklady 17 779 13 856 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 922 15 951 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 922 15 951 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 14 922 15 951 

III. Ostatní provozní výnosy 6 359 1 794 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 3 825 534 

2. Tržby z prodaného materiálu 126 0 

3. Jiné provozní výnosy 2 408 1 260 

F. Ostatní provozní náklady -1 462 25 900 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 808 155 

3. Daně a poplatky 1 188 935 

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -16 957 12 781 

5. Jiné provozní náklady 12 499 12 029 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 4 283 22 077 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 87 489 

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 87 489 

VII. Ostatní finanční výnosy 481 548 

K. Ostatní finanční náklady 1 451 885 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -883 152 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 3 400 22 229 

L. Daň z příjmů 260 7 779 

1. Daň z příjmů splatná 260 7 779 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 3 140 14 450 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 140 14 450 

* Čistý obrat za účetní období 5 573 977 5 028 703 

Sestaveno dne: 4. 5. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu:

* upraveno – viz informace v kapitole 2.3 Přílohy v účetní závěrce

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
Předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
Místopředseda představenstva



50 I X. Rozvaha

* upraveno – viz informace v kapitole 2.3 Přílohy v účetní závěrce

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
Předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
Místopředseda představenstva

X.  Přehled o změnách vlastního kapitálu
Ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

Základní kapitál
Ážio 

a kapitálové 
fondy

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního období

Vlastní kapitál 
celkem

Stav k 31.12.2019 159 000 263 72 146 31 823 263 232

Ostatní transakce 0

Dosažený VH běžného období 13 555 13 555

Operace účtované přes Jiný výsledek hospodaření* 895 895

Použití výsledku hospodaření 31 823 -31 823 0

Stav k 31.12.2020* 159 000 263 103 969 14 450 277 682

Ostatní transakce 0

Dosažený VH běžného období 3 140 3 140

Operace účtované přes Jiný výsledek hospodaření* 895 -895 0

Použití výsledku hospodaření 13 555 -13 555 0

Stav k 31.12.2021 159 000 263 118 419 3 140 280 822

Sestaveno dne: 4. 5. 2022

Jméno a podpis statutárního orgánu:
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* upraveno – viz informace v kapitole 2.3 Přílohy v účetní závěrce

X. Přehled o peněžních tocích
Za období končící k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

Běžné účetní období Minulé účetní období *

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 703 057 624 322 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 3 400 22 229 

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace -4 139 27 864 

A. 1. 1. "Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv,  
a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)" 14 922 15 951 

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv -16 957 12 781 

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -2 017 -379 

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-) -87 -489 

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu -739 50 093 

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -286 985 60 441 

A. 2. 1. "Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů aktivních" -619 967 -94 836 

A. 2. 2. "Změna stavu závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních" 332 982 155 277 

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -287 724 110 534 

A. 4. Přijaté úroky (+) 87 489 

A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -7 675 -5 701 

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -295 312 105 322 

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -45 300 -27 121 

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 825 534 

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -41 475 -26 587 

Peněžní toky z finanční činnosti

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -336 787 78 735 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  366 270 703 057 

Sestaveno dne: 4. 5. 2022
Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
Předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
Místopředseda představenstva
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XIV. Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2021

1 POPIS SPOLEČNOSTI 

1.1 ZáKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
SÍDLO:  Veletržní 1623/24, 170 00  Praha 7 – Holešovice
IČO:  03447286
PRÁVNÍ FORMA:  akciová společnost

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
/ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona      
/ silniční motorová doprava
 ■  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti  

přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 
 ■  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti  

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
/ podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
/ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
/ opravy silničních vozidel

DATUM VZNIKU:   30. 9. 2014 byla společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059
ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 159 000 000 Kč
AKCIE: 10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
  59 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč 
 a emisním ážiem 4 460,08 Kč
 Splaceno 100%
JEDINÝ AKCIONÁŘ:  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 00064581, 
 Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

1.2 ORgáNy SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2021

Představenstvo  
předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva 
Mgr. Jozef Sinčák, MBA PhDr. Filip hájek Ing. Josef Richtr 

člen představenstva člen představenstva
Ing. Martin Pípa neobsazeno 

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou 
anebo místopředsedou představenstva.



XIV. Příloha v účetní závěrce I 53

Dozorčí rada  
předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. Ing. Pavel Richter Ing. Jan Jílek 

člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
Ing. Martin Kala Mgr. Pavel Dobeš Mgr. Ondřej Mirovský M. EM.

člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
Ing. Jan Machala JUDr. Petr Novotný Marek Paris, M.A. 
  

1.3 ORgáNy SPOLEČNOSTI K DATu SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZáVĚRKy

Představenstvo  
předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva 
Mgr. Jozef Sinčák, MBA PhDr. Filip hájek Ing. Josef Richtr 

člen představenstva člen představenstva
Ing. Martin Pípa neobsazeno 

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou 
anebo místopředsedou představenstva.

Dozorčí rada  
předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. Ing. Pavel Richter Ing. Jan Jílek 

člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
Ing. Martin Kala Mgr. Pavel Dobeš Mgr. Ondřej Mirovský M. EM.

člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
Ing. Jan Machala JUDr. Petr Novotný Marek Paris, M.A. 
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2 ZÁKLADNÍ VÝChODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

2.1 RáMEC ÚČETNÍ ZáVĚRKy
Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
platném pro rok 2021 a 2020 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

Účetní jednotka je podle zákona o účetnictví v kategorii velké účetní jednotky počínaje účetním obdobím roku 2019, 
v předešlých účetních obdobích patřila účetní jednotka do kategorie mikro účetních jednotek.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená účetní 
závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Veškeré částky v účetní závěrce jsou uváděny v celých tisících, není-li konkrétně uvedeno jinak.

2.2 ROZSAH ÚČETNÍ ZáVĚRKy
Účetní závěrka byla sestavena v plném rozsahu a tvoří ji:
 ■  Rozvaha k 31. 12. 2021
 ■  Výkaz zisku a ztráty za období končící 31. 12. 2021
 ■  Přehled o peněžních tocích za období končící 31. 12. 2021
 ■  Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2021
 ■  Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2021

2.3  INFORMACE K ÚPRAVĚ SROVNATELNýCH ÚDAJů VE VýKAZECH  
VE VZTAHu K PROVEDENé OPRAVĚ ÚČTOVáNÍ

Účetní jednotka následkem interních kontrol účetnictví identifikovala potřebu provést opravu vykázaných hodnot za 
rok 2020 u účtů časového rozlišení a výsledku hospodaření za toto období. V účetním období roku 2020 byly některé 
náklady nesprávně zaúčtovány jednorázově do nákladů, přestože šlo o náklady vztahující se věcně a časově k běž-
nému, ale i k následujícím účetním obdobím.

Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví, v platném a účinném znění pro účetní období roku 2021, 
a ustanovení § 7 odst. 5 téhož zákona byla oprava zaúčtována rozvahově, a to opravou hodnot účtů časového rozli-
šení se souvztažným zápisem na jiný výsledek hospodaření minulých let. 

V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, v platném a účinném znění pro účetní 
období roku 2021, byly ve výkazech za rok 2021 upraveny i srovnávací údaje.

V zájmu neovlivnění výsledku hospodaření běžného období opravou účtování a v zájmu srovnatelnosti údajů v rozvaze 
byla tedy oprava účtování vykázána úpravou počátečních stavů příslušných položek. Vykázaný počáteční stav těchto 
položek v rozvaze k 31. 12. 2021 je tak jiný, než byl vykázaný konečný stav těchto položek v rozvaze k 31. 12. 2020, a to 
o souhrnný rozdíl opravy účtování. Analogicky byly upraveny údaje za minulé účetní období i v ostatních výkazech 
účetní závěrky roku 2021.
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Dopad jednotlivých úprav na vykázané údaje zachycuje následující přehled.

Přehled provedených oprav položek vykázaných k 31. 12. 2020 
a úprava srovnatelných údajů v účetní závěrce k 31. 12. 2021 za minulé období

OPRAVENÉ POLOŽKY ROZVAhY
tis. Kč

Minulé účetní období v účetní závěrce k 31.12.2021
Netto

Původně vykázáno 
k 31.12.2020 Opravy Opravené částky 

k 31.12.2020

AKTIVA CELKEM 907 974 895 908 869

B. STÁLÁ AKTIVA 56 071 56 071

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 844 111 844 111

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 7 792 895 8 687

1. Náklady příštích období 7 792 895 8 687

 

PASIVA CELKEM 907 974 895 908 869

A. VLASTNÍ KAPITÁL 276 787 895 277 682

A. I. Základní kapitál 159 000 159 000

A. II. ážio a kapitálové fondy 263 263

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 103 969 103 969

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 929 100 929

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 3 040 3 040

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 13 555 895 14 450

B. + C. 631 130 631 130

B. 28 188 28 188

C. 602 942 602 942

D. 57 57

OPRAVENÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
tis. Kč

Minulé účetní období v účetní závěrce k 31.12.2021
Netto

Původně vykázáno 
k 31.12.2020 Opravy Opravené částky 

k 31.12.2020

I.    Tržby z prodeje výrobků a služeb 5 025 872  5 025 872 

A.    Výkonová spotřeba 4 647 729 -895 4 646 834 

 2.   Spotřeba materiálu a energie 55 939  55 939 

 3.   Služby 4 591 790 -895 4 590 895 

D.    Osobní náklady 316 904  316 904 

E.    Úpravy hodnot v provozní oblasti 15 951  15 951 

III.    Ostatní provozní výnosy 1 794  1 794 

F.    Ostatní provozní náklady 25 900  25 900 

*    Provozní výsledek hospodaření (+/-) 21 182 895 22 077 

*    Finanční výsledek hospodaření (+/-) 152  152 

**    Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 21 334 895 22 229 

***    Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 13 555 895 14 450 
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3  OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY  
A JEJICh ZMĚNY A ODChYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021 a 2020 jsou následující.

3.1 DLOuHODOBý NEHMOTNý MAJETEK A JEHO ODPISy
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením 
související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické 
životnosti. 

Pokud dochází k přechodnému poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří společnost 
opravnou položku např. z důvodu dočasného nepoužívání, atd.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba 
se účtují do nákladů.

Stanovení dob odpisování nehmotného majetku Doba odpisování

Druh majetku od do

Software 36 měsíců indiv.

Ostatní nehmotný majetek 72 měsíců indiv.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový 
plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby život-
nosti. V případě, že je použitelnost konkrétního nehmotného majetku určena smluvním vztahem nebo specifickými 
podmínkami použití tohoto majetku, je doba odpisování stanovena individuálně.

Společnost nabyla v roce 2017 vkladem od svého jediného akcionáře nehmotný majetek, zejm. software. Tento ma-
jetek byl zatříděn dle výše jeho znalcem určené ceny do jednotlivých kategorií. Odpisy tohoto majetku byly stanoveny 
na základě posouzení míry amortizace vloženého majetku a odhadu zbývající doby ekonomické životnosti. 

Stanovení dob odpisování vloženého nehmotného majetku Amortizace vloženého majetku

Druh majetku do 50 % 50 – 70 % 70 – 95 % nad 95 %

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 měsíců 36 měsíců 30 měsíců 24 měsíců

Dlouhodobý nehmotný majetek 60 měsíců 48 měsíců 42 měsíců 36 měsíců

3.2 DLOuHODOBý HMOTNý MAJETEK A JEHO ODPISy
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, 
clo a další náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3 tis. Kč do 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické 
životnosti. 

Pokud dochází k přechodnému poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku, tvoří společnost oprav-
nou položku např. z důvodu dočasného nepoužívání, atd. 
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Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba 
se účtují do nákladů.

Stanovení dob odpisování hmotného majetku Doba odpisování

Druh majetku od do

Dopravní prostředky a příslušenství 60 měsíců 60 měsíců

IT vybavení 36 měsíců 60 měsíců

Přístroje, stroje a nářadí 60 měsíců 72 měsíců

Vybavení budov 60 měsíců 60 měsíců

Kancelářská technika a vybavení 60 měsíců 120 měsíců

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový 
plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. 
V případě, že je použitelnost konkrétního hmotného majetku určena specifickými podmínkami použití tohoto majet-
ku, je doba odpisování stanovena individuálně.

Společnost nabyla v roce 2017 vkladem od svého jediného akcionáře hmotný majetek, zejm. movité vybavení pro 
účely své činnosti. Tento majetek byl zatříděn dle výše jeho znalcem určené ceny do jednotlivých kategorií. Odpisy 
tohoto majetku byly stanoveny na základě posouzení míry amortizace vloženého majetku a odhadu zbývající doby 
ekonomické životnosti.

Stanovení dob odpisování vloženého hmotného majetku Amortizace vloženého majetku

Druh majetku do 50 % 50 – 70 % 70 – 95 % nad 95 %

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 42 měsíců 36 měsíců 30 měsíců 24 měsíců

Dlouhodobý hmotný majetek 60 měsíců 48 měsíců 42 měsíců 36 měsíců

3.3 FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené 
do splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku poříze-
ní není znám záměr účetní jednotky.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok, majetkové účas-
ti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti.
 

3.4 PENĚžNÍ PROSTŘEDKy
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

3.5 ZáSOBy
Zásoby se oceňují při pořízení pořizovací cenou, jejich úbytek je oceňován individuální pořizovací cenou.

3.6 POHLEDáVKy
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. 
Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodno-
tu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. 

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. 
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Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou takové, které jsou 
splatné do jednoho roku od rozvahového dne. Dlouhodobé jsou takové, které jsou splatné po uplynutí jednoho roku 
od rozvahového dne.

3.7 VLASTNÍ KAPITáL
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení 
nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregist-
rováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. 

Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. 

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary 
hmotného majetku apod.

Podle stanov společnosti se nevytváří rezervní ani jiný fond.

3.8 CIZÍ ZDROJE
Společnost tvoří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši 
a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé 
a dlouhodobé.

3.9 LEASINg
Společnost nevyužívá finanční leasing.

Společnost využívá operativní leasing k financování provozu části svého vozového parku. Společnost účtuje o naja-
tém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů.

3.10 DEVIZOVé OPERACE
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem platným k prvnímu dni 
účetního období a k rozvahovému dni jsou položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným 
Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

3.11 POužITÍ ODHADů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazo-
vané hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. 
Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. 
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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3.12 ÚČTOVáNÍ VýNOSů A NáKLADů 
Společnost provádí vlastní správní činnost správce komunikací a souvisejícího majetku, z níž jí plynou výnosy od 
jejího majoritního odběratele, hl. m. Prahy, z titulu odměny za správní činnosti a dále výnosy od ostatních odbě-
ratelů. Náklady na realizaci správní činnosti jsou převážně režijního charakteru. Druhou činností společnosti je 
vlastní zajištění realizace investic, oprav, údržby a provozu spravovaného majetku, přitom tato činnost je zajišťována 
subdodavatelsky.

O výnosech a nákladech je účtováno ve věcné a časové souvislosti a v případě realizační činnosti na základě pravidel 
sjednaných s hl. m. Praha a dalšími odběrateli.

3.13 DAŇ Z PŘÍJMů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o tr-
vale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv 
a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují po-
ložky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) 
a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv 
z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.

3.14 DOTACE / INVESTIČNÍ POBÍDKy
Přijaté dotace jsou účtovány na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotací ve věcné a časové souvislosti s pří-
slušným účetním obdobím jejich poskytnutí.

3.15 NáSLEDNé uDáLOSTI
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výka-
zech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze v účetní závěrce, ale 
nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3.16 VZáJEMNá ZÚČTOVáNÍ A SOuHRNNá VyKáZáNÍ
Společnost neprovedla žádná významná vzájemná zúčtování ani souhrnná vykázání.

3.17 ZMĚNy ÚČETNÍCH METOD
Společnost neprovedla žádné významné změny účetních metod.

3.18 ODCHyLKA OD ÚČETNÍCH METOD
Společnost neprovedla žádné odchylky od účetních metod.
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4 DLOUhODOBÝ MAJETEK

4.1  DLOuHODOBý NEHMOTNý MAJETEK, ODPISy A OPRAVNé POLOžKy  
K DL. NEHMOTNéMu MAJETKu

Dlouhodobý nehmotný majetek Brutto

Druh majetku Počáteční
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Konečný 
zůstatek

Software 11 412 2 064 255 13 221 

Ostatní ocenitelná práva 958 0 0 958 

Nedokončený dl. nehmotný maje-tek 6 981 2 287 2 064 7 204 

Celkem 2021 19 351 4 351 2 319 21 383 

Celkem 2020 14 820 4 837 306 19 351 

Korekce
NettoDruh majetku Počáteční 

zůstatek
Odpisy Vyřazení Opravné 

položky
Konečný 
zůstatek

Software 9 085 2 318 255 0 11 148 2 073 
Ostatní ocenitelná práva 525 108 0  633 325 

Nedokončený dl. nehmotný majetek     0 7 204 

Celkem 2021 9 610 2 426 255 0 11 781 9 602 

Celkem 2020 6 619 2 991 0 0 9 610 9 741 

V roce 2017 společnost získala od jediného společníka vkladem do základního kapitálu dlouhodobý nehmotný ma-
jetek ve výši 6 514 tis. Kč. Dále společnost získala vkladem do základního kapitálu i nehmotný majetek, který byl 
zachycen v podrozvahové evidenci a na účtech časového rozlišení v hodnotě 238 tis. Kč.

4.2  DLOuHODOBý HMOTNý MAJETEK, ODPISy A OPRAVNé POLOžKy  
K DL. HMOTNéHO MAJETKu

Dlouhodobý nehmotný majetek Brutto

Druh majetku Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Konečný 
zůstatek

Hmotné movité věci a jejich sou-bory 69 330 42 505 15 495 96 340 

Nedokončený dl. hmotný majetek 1 875 43 190 42 543 2 522 

Celkem 2021 71 205 85 695 58 038 98 862 

Celkem 2020 65 531 14 301 8 627 71 205 

Korekce
NettoDruh majetku Počáteční 

zůstatek
Odpisy Vyřazení Opravné 

položky
Konečný 
zůstatek

Hmotné movité věci a jejich sou-bory 43 825 14 304 15 495 0 42 634 53 706 
Nedokončený dl. hmotný majetek     0 2 522 

Celkem 2021 43 825 14 304 15 495 0 42 634 56 228 

Celkem 2020 32 647 13 121 1 943 0 43 825 27 380 

V roce 2017 společnost získala od jediného společníka vkladem do základního kapitálu dlouhodobý hmotný majetek 
ve výši 47 830 tis. Kč. Dále společnost získala vkladem do základního kapitálu i hmotný majetek, který byl zachycen 
v podrozvahové evidenci a na účtech časového rozlišení v hodnotě 4 874 tis. Kč.
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4.3 DLOuHODOBý FINANČNÍ MAJETEK

Společnost k 22.12.2020 získala 100% podíl ve společnosti CDSw – City Data Software, spol. s r. o., IČO: 45278482, 
se sídlem Nepravidelná 156, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 9845, dne 19. 5. 1992.

hlavní údaje z účetní závěrky CDSw 
– City Data Software, spol. s r. o.
Neauditované údaje netto v tis. Kč

2021 2020

AKTIVA CELKEM 12 952 12 535

B. Stálá aktiva 30 69

C. Oběžná aktiva 12 499 12 031

D. Časové rozlišení aktiv 423 435

 

PASIVA CELKEM 12 952 12 535

A. Vlastní kapitál 11 326 11 252

B. Rezervy 49 0

C. Závazky 1 514 1 235

D. Časové rozlišení pasiv 63 48

2021 2020

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 11 101 9 225

A. Výkonová spotřeba 2 436 1 903

D. Osobní náklady 8 358 5 411

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 39 238

III. Ostatní provozní výnosy 0 130

F. Ostatní provozní náklady 154 87

* Provozní výsledek hospodaření 114 1 716

VII. Ostatní finanční výnosy 0 6

K. Ostatní finanční náklady 10 9

* Finanční výsledek hospodaření -10 -3

** Výsledek hospodaření před zdaněním 104 1 713

L. Daň z příjmů 30 365

** Výsledek hospodaření po zdanění 74 1 348

*** Výsledek hospodaření účetního období 74 1 348

* Čistý obrat za účetní období 11 101 9 361

Záměrem Společnosti původně bylo k 1.1.2021 provést fúzi splynutí sloučením se zánikem dceřiné společnosti. 
S ohledem na provozní a organizační důvody však bylo rozhodnuto o posunutí rozhodného dne fúze, a to na 1.1.2022. 
Z tohoto důvodu tedy nebude Společnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.
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5 KRÁTKODOBÝ MAJETEK

5.1 ZáSOBy A OPRAVNé POLOžKy K ZáSOBáM
Společnost k datu účetní závěrky vykazuje hodnotu pořízeného nespotřebovaného dlažebního materiálu pro reali-
zaci akcí údržby a oprav.

5.2 POHLEDáVKy A OPRAVNé POLOžKy K POHLEDáVKáM
Společnost nemá dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

Společnost neidentifikovala žádný důvod pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. 

Položku Stát – daňové pohledávky představují zejména pohledávky z titulu nároku na odpočet DPH a dále uhrazené 
zálohy na daň z příjmů právnických osob po očištění o vytvořenou rezervu na daň.

Dohadné účty aktivní zahrnují především v běžném období nevyfakturované dodávky služeb, které byly fakturovány 
až v následujícím období.

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují zejména uhrazené a k datu účetní závěrky nevyúčtované zálohy na vodné, 
stočné, plyn, elektřinu apod.

ČASOVá STRuKTuRA POHLEDáVEK Z OBCHODNÍCH VZTAHů K DATu ÚČETNÍ ZáVĚRKy
Časová struktura pohledávek z obchodních vztahů 2021 2020

Ve splatnosti 583 440 7 775

Do 90 dní po splatnosti 75 723 44

Do 180 dní po splatnosti 556 2

Do 270 dní po splatnosti 0 0

Do 365 dní po splatnosti 0 0

Více jak 365 dní po splatnosti 1 2

Celkem 659 720 7 823

5.3 KRáTKODOBý FINANČNÍ MAJETEK A PENĚžNÍ PROSTŘEDKy
Společnost má finanční prostředky alokovány na běžných účtech u bank nebo v pokladně, nevyužívá žádných ter-
mínových účtů.

Finanční prostředky společnosti nebyly v běžném ani minulém účetním období zatíženy žádným zástavním právem. 

6 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují běžně vynakládané provozní náklady a dále je na účtech nákladů příštích období 
evidována hodnota položek hmotného a nehmotného majetku nesplňujících kritéria pro jeho vykázání v dlouhodo-
bých aktivech, k 31.12.2021 v zůstatkové hodnotě 1 624 tis. Kč. Náklady vykazované na účtech časového rozlišení 
jsou následně odúčtovány do nákladů období, se kterým věcně a časově souvisí.
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7 VLASTNÍ KAPITÁL

7.1 ZáKLADNÍ KAPITáL A JEHO ZMĚNy
Základní kapitál společnosti se skládá ze 69 akcií na jméno plně upsaných a splacených, s celkovou nominální hod-
notou 159 000 tis. Kč. 

V roce 2017 byl zaúčtován nepeněžitý kapitálový vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 59 263 tis. Kč. Jeho 
ocenění bylo stanoveno na základě znaleckého posudku. Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního 
kapitálu v částce 59 000 tis. Kč. 

7.2 ážIO A KAPITáLOVé FONDy A FONDy ZE ZISKu
Společnost netvoří rezervní fond ani jiné fondy.

ážio ve výši 263 tis. Kč představuje zbývající částku nepeněžitého vkladu nad úroveň zvýšení základního kapitálu.

7.3 VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
Nerozdělený zisk za minulá období k 31.12.2021 činí celkem 118 419 tis. Kč, z nichž částka 114 484 tis. Kč předsta-
vuje v minulosti vykázané nerozdělené zisky minulých let a částka 3 935 tis. Kč představuje jiný výsledek hospoda-
ření vykázaný následkem provedených oprav účetnictví popsaných v části 2.3 této Přílohy v účetní závěrce a oprav 
účetnictví provedených v roce 2019.

Výsledek hospodaření za rok 2021 je zisk ve výši 3 140 tis. Kč. 

8 REZERVY

Na základě vyhodnocení k rozvahovému dni známých spolehlivě ocenitelných budoucích závazků z titulu činnosti 
společnosti v běžném období a s ohledem na princip opatrnosti byly vytvořeny níže uvedené rezervy.

PŘEHLED TVORBy A ČERPáNÍ REZERV
Titul rezervy Počáteční 

zůstatek
Tvorba Čerpání Konečný 

zůstatek

Na nevyčerpanou dovolenou 2 341 2 619 2 341 2 619

Na daň z příjmu* 512 0 512 0

 z toho rezerva na daň 7 624 118 7 624 118

 z toho odpočet uhrazených záloh na daň -7 112 -118 -7 112 -118

Na sankce 20 0 20 0

Na náhrady škod 7 880 395 175 8 100

Na odměny 17 435 0 17 435 0

Celkem 2021 28 188 3 014 20 483 10 719

Celkem 2020 14 895 20 548 7 255 28 188

*  Rezerva na daň z příjmů za rok 2021 je kompenzována proti uhrazeným zálohám na DPPO. Zálohy jsou vyšší než rezerva na daň. 
Rezerva na daň je vykázána v nulové výši a o předpokládanou daň jsou sníženy pohledávky za státem v rámci položek aktiv Stát 
– daňové pohledávky.

Společnost s ohledem na princip opatrnosti vykazuje rezervu ve vztahu k havárii Trojské lávky, a to s ohledem na právní 
vyhodnocení možných negativních dopadů na společnost a jejich pravděpodobnosti nastání. Společnost dále vytvořila 
rezervy na případné běžné náhrady škod, a to s ohledem na jí známé škodní události nevyřízené k datu účetní závěrky.
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9 ZÁVAZKY

9.1 DLOuHODOBé ZáVAZKy
Společnost nemá dlouhodobé závazky nad 5 let splatnosti. 

9.2 KRáTKODOBé ZáVAZKy
Krátkodobé závazky jsou tvořeny zejména běžnými závazky z obchodních vztahů a dále přijatými zálohami na poskyto-
vané služby společností od hl. m. Prahy.

ČASOVá STRuKTuRA ZáVAZKů Z OBCHODNÍCH VZTAHů K DATu ÚČETNÍ ZáVĚRKy
Časová struktura závazků z obchodních vztahů 2021 2020

Ve splatnosti 488 327 344 842

Do 90 dní po splatnosti 315 391 1 139

Do 180 dní po splatnosti 2 858 54

Do 270 dní po splatnosti 1 278 0

Do 365 dní po splatnosti 3 727 0

Více jak 365 dní po splatnosti 8 550 0

Celkem 820 131 346 035

Dohadné účty pasivní zahrnují zejména nevyfakturované dodávky v souvislosti s poskytovanými službami společností. 
Krátkodobé přijaté zálohy představují nespotřebované zálohy na poskytované služby společností, které jsou zúčto-
vány v následujícím účetním období.

Stát – daňové závazky představují splatnou daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec a doplatek na silniční dani.

9.3 ZáVAZKy K ÚVĚROVýM INSTITuCÍM
Společnost nevyužívá financování úvěrovými nástroji.

10 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Společnost nevykazuje žádné významné položky pasivního časového rozlišení.

11 POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

11.1 MAJETEK POužÍVANý NA OPERATIVNÍ LEASINg
Společnost měla v používání v běžném období majetek na operativní leasing (blíže viz bod 13.3), tento majetek není 
vykazován v rozvaze, je veden v pomocné evidenci. 

11.2 DROBNý MAJETEK EVIDOVANý V PODROZVAHOVé EVIDENCI
Společnost nabyla v roce 2017 vkladem od svého jediného akcionáře hmotný a nehmotný majetek a v rámci toho 
i majetek, který nepřekračuje hranici pro zařazení do dlouhodobého majetku. S ohledem na velký rozsah tohoto 
majetku a dlouhodobější charakter jeho využití, společnost náklady tohoto majetku časově rozlišuje. Obdobně po-
stupuje společnost i u nově pořízeného majetku nepřekračujícího hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku. 

Celková pořizovací hodnota majetku evidovaného v podrozvahové evidenci k 31.12.2021 je 6 387 tis. Kč, k 31.12.2020 
to bylo 8 433 tis. Kč. 
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Časové rozlišení je stanoveno na základě posouzení míry amortizace vloženého majetku a odhadu zbývající doby 
ekonomické životnosti.

Počet měsíců časového rozlišení vloženého drobného majetku Časové rozlišení nákladů vloženého drobného majetku

Druh majetku do 50 % 50 – 70 % 70 – 95 % nad 95 %

Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč
30 měsíců 24 měsíců 18 měsíců 12 měsíců

Drobný nehmotný majetek do 7 tis. Kč

12 VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Ve výkazu zisku a ztráty jsou obsaženy náklady a výnosy z veškeré činnosti společnosti, přičemž podstatou činnosti 
společnosti je jednak činnost správce komunikací a souvisejícího majetku a jednak zajištění vlastní realizace investic, 
oprav, údržby a provozu spravovaného majetku.

Správní činnost spočívá ve vlastnické, evidenční a technické správě spravovaného majetku vlastní činností společnosti.
Realizační činnost spočívá v zajištění realizace akcí oprav, údržby či provozu spravovaného majetku, jakož i realizace in-
vestiční výstavby pro odběratele, a to na bázi jejich obstaráním subdodavatelským způsobem u odborných dodavatelů.
Struktura hlavních položek nákladů a výnosů je proto dále členěna na správní a realizační činnost.

Dominantním odběratelem služeb společnosti je její jediný akcionář, hl. m. Praha.

12.1 TRžBy ZA SLužBy

STRuKTuRA TRžEB ZA SLužBy SPOLEČNOSTI
Struktura tržeb za služby 2021 2020

Správní činnost   

Odměna za správní činnost pro hl. m. Prahu 474 530 459 066

Odměna za specializované expertní činnosti pro hl. m. Prahu 127 761 97 659

Odměna za správní činnosti vč. realizace pro externí sub-jekty 10 982 11 913

Realizace investic, oprav, údržby a investic   

Tržby za realizaci provozu spravovaného majetku pro hl. m. Prahu 197 404 196 154

Tržby za realizaci letní údržby pro hl. m. Prahu 634 900 705 378

Tržby za realizaci zimní údržby pro hl. m. Prahu 767 025 703 506

Tržby za realizaci běžné údržby pro hl. m. Prahu 1 078 302 1 022 625

Tržby za realizaci souvislé údržby pro hl. m. Prahu 183 407 291 111

Tržby za realizaci oprav pro hl. m. Prahu 91 950 167 047

Tržby za realizaci investic pro hl. m. Prahu 1 706 661 1 344 374

Tržby za realizaci specifických akcí pro hl. m. Prahu 265 666 6 071

Tržby za realizaci oprav, údržby a provozu pro VHČ hl. m. Prahy 28 462 20 968

Celkem 5 567 050 5 025 872



66 I XIV. Příloha v účetní závěrce

12.2 SPOTŘEBA MATERIáLu

STRuKTuRA NáKLADů NA SPOTŘEBu MATERIáLu
Struktura nákladů na spotřebu materiálu 2021 2020

Správní činnost   

Náklady z drobného hmotného majetku 643 445

Ostatní náklady spotřeby materiálu 6 719 5 287

Realizace investic, oprav, údržby a investic   

Náklady na materiál 609 1

Celkem 7 971 5 733

12.3 SPOTŘEBA ENERgIÍ

STRuKTuRA NáKLADů NA ENERgIE
Struktura nákladů na energie 2021 2020

Správní činnost   

Náklady na energie 4 452 3 979

Realizace investic, oprav, údržby a investic   

Náklady na energie 45 075 46 227

Celkem 49 527 50 206

12.4 NáKLADy NA SLužBy

STRuKTuRA NáKLADů NA SLužBy
Struktura nákladů na služby 2021 2020

Správní činnost   

Náklady z drobného nehmotného majetku 941 992

Náklady na provoz a opravy majetku a vybavení společnos-ti 62 082 43 549

Náklady na poradenství a outsourcing odborných služeb 35 818 31 867

Specializované subdodávky pro správní činnost 127 761 97 659

Náklady na služby ostatní 7 855 5 823

Realizace investic, oprav, údržby a investic   

Náklady na realizaci investic, oprav, údržby a oprav 4 908 092 4 411 005

Celkem 5 142 549 4 590 895

12.5 OSOBNÍ NáKLADy

POČET ZAMĚSTNANCů A ČLENů ORgáNů SPOLEČNOSTI
Počet zaměstnanců a členů orgánů společnosti 2021 2020

Celkový počet zaměstnanců 446 437

Vedoucí zaměstnanci 9 9

Představenstvo* 4 4

Dozorčí rada* 9 9

Celkem 468 459

*  Představenstvo působilo v r. 2021 v počtu 4 členů, k datu účetní závěrky i k datu sestavení účetní závěrky je jedno místo neobsa-
zeno. Dozorčí rada působila v r. 2021 v počtu 9 členů, stejně tak i k datu sestavení účetní závěrky.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2021 činil 441 osob a v průběhu roku 2020 činil 410 osob.
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STRuKTuRA OSOBNÍCH NáKLADů
Struktura osobních nákladů 2021 2020

Mzdové náklady 240 600 217 233

Odměny členům představenstva a dozorčí rady 12 762 10 298

Sociální a zdravotní pojištění 84 478 75 517

Ostatní sociální náklady 17 779 13 856

Celkem 355 619 316 904

Společnost nenese žádné penzijní závazky vůči aktuálním ani bývalým členům řídících či kontrolních orgánů.

V rámci zaměstnaneckých benefitů společnost umožňuje využití služebních vozidel k soukromému použití zaměst-
nanců a členů orgánů společnosti. Společnost poskytuje příspěvky formou benefitních karet a dále příspěvky na 
penzijní připojištění a vybraným osobám pojištění odpovědnosti z titulu výkonu funkce.

12.6 OSTATNÍ PROVOZNÍ NáKLADy

STRuKTuRA OSTATNÍCH PROVOZNÍCH NáKLADů
Ostatní provozní náklady 2021 2020

Pojištění odpovědnosti společnosti z titulu výkonu činnosti 8 100 7 951

Pojištění majetku a odpovědnosti ostatní 2 668 2 416

Daně a poplatky 1 188 935

Ostatní 3 539 1 817

Změna stavu rezerv (mimo rezervy na daň z příjmů) -16 957 12 781

Celkem -1 462 25 900

13 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

13.1 DAŇ Z PŘÍJMu
Společnost měla v používání v běžném období majetek na operativní leasing (blíže viz bod 13.3), tento majetek není 
vykazován v rozvaze, je veden v pomocné evidenci. 

VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMů
Ostatní provozní náklady 2021 2020

Daň z příjmů právnických osob 2021 2020

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 400 21 334

Výsledek hospodaření po zdanění 3 140 13 555

Daň z příjmů splatná 260 7 779

 z toho rezerva na daň za běžné období 118 7 624

 z toho rozdíl vyměřené daně a rezervy za minulá období a dod. přiznání 142 155

Daň z příjmů odložená --- ---

Daň z příjmů celkem 260 7 779
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13.2 ODLOžENá DAŇ

VyČÍSLENÍ ODLOžENé DAŇOVé POHLEDáVKy ČI ZáVAZKu

Tituly odložené daně
Odložená daň

 (+) pohledávka / (-) závazek

2021 2020

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dl. majetku 2 890 -5 021

Rezervy 10 719 27 676

Dohadné položky a časové rozlišení 0 0

Daňová ztráta z minulých let 0 0

Suma přechodných rozdílů celkem 13 609 22 655

Sazba daně 19% 19%

Celkem – odložená daň (+) pohledávka / (-) závazek 2 586 4 304

Společnost z důvodu opatrnosti o odložené daňové pohledávce v r. 2021 ani v r. 2020 neúčtovala.

13.3 OPERATIVNÍ LEASINg
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz výše).

NAJATý MAJETEK

Pronajatý majetek Pořizovací cena  
u majitele

Nájemné

2021 2020*

Osobní automobily (r. 2021 6x) 3 418 347 427

Celkem 3 418 347 427

* v r. 2020 byly najaty 3 automobily v celkové hodnotě 2 678 tis. Kč.

13.4 VZáJEMNá ZÚČTOVáNÍ A SOuHRNNá VyKáZáNÍ
Společnost neprovedla žádná významná vzájemná zúčtování ani souhrnná vykázání.

13.5 ODMĚNy STATuTáRNÍMu AuDITOROVI
Audit účetní závěrky za roky 2021 i 2020 je prováděn ze zákona.

VýšE ODMĚN STATuTáRNÍMu AuDITOROVI
Odměny statutárnímu auditorovi 2021 2020

Povinný audit roční účetní závěrky 294 294

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 0 0

Jiné neauditorské služby 0 0

Celkem 294 294
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14 INFORMACE O TRANSAKCÍCh SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

14.1 VZTAHy K ČLENůM ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A SPRáVNÍCH ORgáNů
V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, 
úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti. 

14.2 SPŘÍZNĚNé STRANy

Informace o skupině:   Jediným akcionářem Společnosti je hlavní město Praha,  
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, Staré Město, IČO 00064581.

DCEŘINá SPOLEČNOST TSK K 31.12.2021

Obchodní firma % podíl hl. m. Prahy 
na ZK Sídlo IČO

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

SESTERSKé OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI TSK K 31.12.2021

Obchodní firma % podíl hl. m. Prahy 
na ZK Sídlo IČO

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 100 % Sokolovská 217/42,  
Praha 9, 190 22 000 05 886

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

Kongresové centrum Praha, a.s. 45,6520 % 5. května 1640/65,  
Praha 4 – Nusle, 140 00 630 80 249

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

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

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

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

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

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

Pražské služby, a.s. 100 % Pod šancemi 444/1,  
Praha 9, 190 00 601 94 120

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

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

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

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

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 97,25 % Podolská 15/17,  
Podolí, 147 00 Praha 4 264 96 402
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DCEŘINé A PŘIDRužENé OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI SESTERSKýCH SPOLEČNOSTÍ TSK K 31. 12. 2020
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost % podíl DP na ZK Sídlo IČO

Pražská strojírna a. s. 100 % Mladoboleslavská 133,  
Praha 9-Vinoř, 190 17 601 93 298

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

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 100 % Plzeňská 298/217a,  
Praha 5, 150 00 256 32 141

Nové Holešovice, a.s. 25 % Sokolovská 42/217,  
Vysočany, 190 00 Praha 9 119 26 384

Pražská energetika holding a.s. % podíl PREh na ZK Sídlo IČO

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

PREdistribuce, a.s. % podíl PREdist na ZK Sídlo IČO

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

Pražská energetika, a.s. % podíl PRE na ZK Sídlo IČO

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

eyello CZ, k.s. 90 % Kubánské náměstí 1391/11,  
Praha 10 – Vršovice, 100 00 250 54 040

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

KORMAK Praha a.s. 100 % nám. Bratří Jandusů 34,  
Praha 10 – uhříněves, 104 00 485 92 307

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

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

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

PREměření, a.s. % podíl PREměř  
na ZK Sídlo IČO

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

SOLARINVEST – gREEN ENERgy, s.r.o. 100 % Na hroudě 2149/19,  
Strašnice, 100 00 Praha 10 289 23 405

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

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

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

Pražská plynárenská holding a.s. % podíl PPh na ZK Sídlo IČO

Pražská plynárenská, a.s. 100 % Národní 37,  
Praha 1 – Nové Město, 110 00 601 93 492
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Pražská plynárenská, a.s. % podíl PP na ZK Sídlo IČO

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100 % u Plynárny 500,  

Praha 4, 145 08 274 03 505

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100 % u Plynárny 1450/2a,  

Praha 4 – Michle, 140 00 471 16 471

Prometheus, energetické služby, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100 %

u Plynárny 500,  

Praha 4, 140 00
630 72 599

Pražská plynárenská Správa majetku, a.s.,  

člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
100 % u Plynárny 500,  

Praha 4 – Michle, 145 08 274 36 551

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

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

Prometheus, energetické služby, a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. % podíl Prom na ZK Sídlo IČO

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

Pražské služby, a.s. % podíl PS na ZK Sídlo IČO

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

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

Pražská vodohospodářská společnost a.s. % podíl PVS na ZK Sídlo IČO

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

VODA Želivka, a.s. % podíl ÚVŽ na ZK Sídlo IČO

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

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

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

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. % podíl ZPVK na ZK Sídlo IČO

Vodárna Káraný, a.s. 100 % žatecká 110/2,  
Praha 1 – Staré Město, 110 00 291 48 995

14.3 OBCHODNÍ VZTAHy KE SPŘÍZNĚNýM STRANáM
Společnost běžně prodává výkony spřízněným stranám. Vzájemné vztahy v rámci skupiny jsou krátkodobého charak-
teru s běžně sjednanými lhůtami splatnosti. Poskytování služeb Společnosti vůči mateřské společnosti je buďto na 
bázi poskytnutých záloh nebo se standardní splatností ve lhůtě 30 dní.

TRžBy ZA SLužBy A ZBOžÍ OD SPŘÍZNĚNýCH STRAN
Společnost skupiny hMP 2021 2020

hlavní město Praha 5 555 606 5 014 778

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 335 415

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 0 95

KORMAK Praha a.s. 79 101

Pražská energetika, a.s. 24 24

VOLTCOM, spol. s r.o. 20 27

Celkem 5 556 064 5 015 440
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VýNOSy Z PRODEJE DLOuHODOBéHO MAJETKu SPŘÍZNĚNýM STRANáM
Společnost skupiny hMP 2021 2020

hlavní město Praha 3 704 0

Celkem 3 704 0

NáKuPy MATERIáLu, ENERgIÍ A SLužEB OD SPŘÍZNĚNýCH STRAN
Společnost skupiny hMP 2021 2020

Společnost skupiny HMP 2021 2020

Pražské služby, a.s. 1 380 841 1 375 355

Pražská energetika, a.s. 46 334 46 372

hlavní město Praha 16 591 16 603

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 5 341 5 551

Výstaviště Praha, a.s. 89 198

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 297 980

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 0 1

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 7 345 3 606

Kolektory Praha, a.s. 92 92

Kongresové centrum Praha, a.s. 5 769 5 769

Operátor ICT, a.s. 2 724 923

PREdistribuce, a.s. 53 19

Pražská plynárenská, a.s. 424 553

VOLTCOM, spol. s r.o 233 667

CDSw – City Data Software, spol. s r.o. 6 206 4 377

Celkem 1 473 339 1 461 066

POHLEDáVKy Z OBCHODNÍHO STyKu ZA SPŘÍZNĚNýMI STRANAMI
Společnost skupiny hMP 2021 2020

hlavní město Praha 658 193 7 365

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 0 4

Pražská energetika, a.s. 7 7

VOLTCOM spol.s r.o. 3 3

Celkem 658 203 7 379

KRáTKODOBé POSKyTNuTé ZáLOHy SPŘÍZNĚNýM STRANáM
Společnost skupiny hMP 2021 2020

Společnost skupiny HMP 2021 2020

Pražská energetika, a.s. 1 460 1 203

Pražská plynárenská, a.s. 619 611

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 581 676

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 575 309

PREdistribuce, a.s. 87 82

hlavní město Praha 8 12

Celkem 3 330 2 893
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ZáVAZKy Z OBCHODNÍHO STyKu ZA SPŘÍZNĚNýMI STRANAMI
Společnost skupiny hMP 2021 2020

Pražské služby, a.s. 201 499 159 547

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2 220 2 429

Pražská energetika, a.s. 3 680 5 647

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 1 938 1 318

CDSw – City Data Software, spol. s r.o. 2 456 136

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 4 680

Pražská plynárenská, a.s. 0 449

PREdistribuce a.s. 3 0

Operátor ICT a.s. 41 31

hlavní město Praha 0 70

Kongresové centrum Praha, a.s. 45 45

Výstaviště Praha, a.s. 108 0 

Celkem 211 994 170 352

KRáTKODOBé PŘIJATé ZáLOHy OD SPŘÍZNĚNýCH STRAN
Společnost skupiny hMP 2021 2020

hlavní město Praha 41 036 220 159

Pražské služby, a.s. 7 500 0

Celkem 48 536 220 159

15 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprovádí výzkum a vývoj.

16 INFORMACE O NAVRhOVANÉM ROZDĚLENÍ ZISKU

Vedení společnosti předpokládá, že výsledek hospodaření za rok 2021 i vykázaný jiný výsledek hospodaření budou 
po schválení ze strany jediného akcionáře převedeny do nerozdělených zisků minulých let.
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17 PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉhO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

V roce 2021 přetrvávala celosvětová pandemie COVID-19. Vedení Společnosti nezaznamenalo významné dopady 
této pandemie na Společnost, nicméně bude i nadále pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne 
veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativní účinků na Společnost a její zaměstnance. 

Vedení Společnosti provedlo v souvislosti s probíhající invazí ruských ozbrojených sil na ukrajinu a s následně při-
jatými sankčními opatřeními vyhodnocení rizik vlivu těchto skutečností na Společnost a předpoklad jejího nepřetr-
žitého trvání.

Vedení Společnosti sleduje prognózy vývoje růstu inflace. Podle zveřejněných údajů vzrostla v dubnu 2022 cenová 
hladina meziročně o 14,2 %. Podle základního scénáře jarní prognózy ČNB bude inflace s přispěním všech svých 
složek v nejbližších měsících kulminovat na hladině kolem 15 % a cenový růst zůstane na dvouciferných hodnotách 
i po zbytek roku 2022. Tento skokový růst nákladů může způsobit dočasný nesoulad mezi výnosy (zvyšované dle 
smlouvy jednou ročně) a náklady. 
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady výše uvedených rizik na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají vý-
znamný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní závěrka k 31. 12. 2021 proto byla zpracována 
za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

18 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAhOVÉM DNI

Do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

19 PŘEhLED O PENĚŽNÍCh TOCÍCh

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

Do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů jsou v přehledu zahrnovány peněžní prostředky v pokladně včetně 
cenin, peněžní prostředky na bankovních účtech a peníze na cestě.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích 
nekompenzované.

Jméno a podpis statutárního orgánu 
Sestaveno dne: 4. 5. 2022

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
Předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
Místopředseda představenstva
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XV.  Prohlášení osoby odpovědné  
za výroční zprávu

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti, a že nebyly vynechány žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly výrazně ovlivnit posouzení dosažených hospodářských výsledků.

Jméno a podpis statutárního orgánu 
Dne: 4. 5. 2022

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
Předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
Místopředseda představenstva
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Zpráva nezávislého auditora 
určená akcionářům společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

 
Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
IČ: 03447286, sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen "Společnost"), sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu 
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje 
o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a 
peněžních toků za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021  v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 auditorech 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, které 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 představenstvo 
Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením 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 ověřování účetní závěrky 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. Tímto 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. 
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

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

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli 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 statutárního orgánu a dozorčí rady 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 nezbytný pro 
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 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 závěrky, s výjimkou 
případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost, než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.  
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
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 souladu 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 souhrnu 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 celého 
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 získat 
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 
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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 jejího 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 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace 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 vycházejí 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 osoby pověřené správou a řízením společnosti Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. 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 4. května 2022 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
FSG Finaudit, s.r.o. 

tř. Svobody 645/2, Olomouc, 
evidenční číslo společnosti č. 154 

Ing. Jakub Šteinfeld 
evidenční číslo statutárního auditora č. 2014 
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