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Soukromá správa
• Do roku 2016 více než 15 let ( smlouva - dodatky , JŘBÚ)
• “PPP projekt“ – platba za službu „svícení“, správa
reklamy, supervize investic, obnova na vlastní náklady
• Racionalizace nákladů x komerční cíle = postupné
„vybydlení systému“ (podinvestovanost, dnes až 3 mld.)
• Výměna svítidel - snížení spotřeby na prům. 83W/svítidlo
• Nesoutěžní prostředí – „vendor lock“, nedostatečná
kontrola, chybějící přístup k dokumentaci a datům
2016 politické rozhodnutí svěřit správu municipalitně
vlastněné společnosti

Přechodné období
•
•
•
•
•
•

Správa svěřena TCP,a.s.
Napadení ÚHOS, civilní žaloby
Spolupráce s PREDi,a.s. (jen havarijní údržba)
Na 2. pokus smlouva s TCP Vinohrady,a.s.
Další kolo sporů s Eltodo, problémy uvnitř TCP
Nutnost inhouse plnění od 1.6.2018 (UHOS, odklad 9
měsíců) – vynucená restrukturalizace TCP Vinohrady
• kontrola, chybějící přístup k dokumentaci a datům
• Listopad/prosinec 2017 – odkup společnosti HlmP a její
restrukturalizace na THMP, a.s.
• Faktický vznik 1.1.2018

Dospělé THMP,a.s.
1.
2.
3.
4.

100% vlastněná společnost se ZK 132 mil. Kč
Dualistický systém orgánů
Zařazení do sekce správy městského majetku
Robustní stanovy a vnitřní směrnice posilující
kontrasignaci a kontrolu DR a VH
5. 2020 rozšíření o další městské technologie (4500 kamer
MKS, MUR/MOR radary, TVD )
6. HV 2019 (obrat/zisk 210/9mil.), plán 2020 ( obrat/zisk
420/3mil.), 165-200 zaměstnanců, vlastní investice 3040 mil./rok

Technická vize
• Hlavní úlohou veřejného osvětlení je správně, zdravě a
efektivně svítit.
• Vysokotlaké sodíkové výbojky ještě neřekli definitivní sbohem.

• Smartifikace veřejného osvětlení má smartifikovat především
jeho primární funkci tedy SVÍCENÍ.
• Významnou část správy a servisu (80%) VO lze v reáliích HlmP

provádět vlastními zaměstnanci.
• Mechanické části veřejného osvětlení jsou jeho důležitou
součástí.

Strategická vize
• Rozvoj společnosti THMP,a.s. ve vztahu k dalším technologiím
HlmP (MKS, Telemetrie, Smart cities, Dopravní systémy).
• Rozvoj společnosti jako férového a žádaného zaměstnavatele.

• Transparentnost a otevřenost, podpora konceptů OPEN DATA.
• Aktivní role v oboru – Asociace správců veřejného osvětlení,
Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

• Spolupráce na standardech, výměna zkušeností a know-how
• Synergické projekty napříč městskými společnostmi
(Holding/koncern?)

Projekt Elektromobilita
1. Elektromobilita = budoucí městská utilita / infrastuktura
2. Nejisté bussines modely, infrastrukturní příprava
3. Systém VO (podinvestovaný), zjednodušený přístup do města

4. 1,5 roku přípravy společného projektu PREDi + THMP
5. PREDi – obchodní rozšíření distribuční sítě o EV lampy
6. THMP – úspora obnovy VO až 500 mil.

7. HMP – splnění odpovědnosti a připravenost na EV
Společný projekt - Odkup – Stavba – Převedení VO/EV sítě zpět –

Koncese nabíjení
3-5 ti. EV ready lamp, 300 km obnovy VO (1 mld. Kč)

Lampa EV ready

Děkuji za pozornost ☺
V Praze dne 19. 2. 2020
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