
Rámcové představení pilotního projektu 

Pražská energetika má zájem ve spolupráci s Vámi instalovat na vybrané lokalitě v Lysé nad Labem instalovat multifunkční 
lampu veřejného osvětlení, která nabízí krom úsporného osvětlení také řadu funkcionalit pro obyvatele města, čímž zvyšuje 
bezpečnost a komfort veřejného prostoru, prostřednictvím výměny standardní lampy veřejného osvětlení.   
Naše řešení obohacuje veřejné osvětlení o bezpečnostní tlačítko napojené na integrovaný záchranný systém, je vybaveno 
veřejným přístupem k internetu, monitoruje stav životního prostředí nebo hluk v okolí, ale také disponuje nabíjecí stanicí pro 
elektromobily.   

Nabídka pilotního projektu Smart City 
 

pro Lysou nad Labem 

Vážení, 

dovolte mi prosím, abych Vás oslovil jménem Pražské energetiky, a.s. ve věci spolupráce v oblasti Smart City. 

Lysá nad Labem je významnou obcí ve Středočeském kraji, která má zájem testovat nové technologie. Pražská 

energetika tento přístup velmi vítá, a ráda by Vás v tomto směru podpořila, prostřednictvím realizace společného 

pilotního projektu instalace multifunkční chytré lampy, na vybraném místě ve Vaší obci.  

Níže bychom Vám rádi představili náš přístup k projektu v detailu. 

 

 

 

 
 
 

 

Návrh realizace pilotního projektu – konkrétní kroky 

1) Příprava 

> Vzájemně identifikujeme vhodnou lokalitu pro umístění multifunkční lampy. 
> Nastavení principů a podmínek po ukončení pilotního projektu. 
> Jsou specifikovány požadavky na funkčnost multifunkčních lampy a jsou stanovena kritéria 

pro vyhodnocení úspěšnosti pilotního projektu. 

 

2) Realizace 

> Po odsouhlasení a zajištění potřebných procesních náležitostí, PRE zajistí instalaci a 
zprovoznění chytré lampy.  

3) Testování 

> PRE odpovídá za funkčnost a provoz multifunkční lampy. 

> Na základě požadavků a potřeb obce jsou informace a funkcionality lampy integrovány do 
systémů města, tak aby byla efektivně využívána.   

4) Vyhodnocení 

> Po uplynutí doby pilotního projektu proběhne vyhodnocení stanovených cílů (například 
systém předávání monitorovaných dat, zvýšení bezpečnosti v místě…)  

> V případě že jsou cíle projektu naplněny, přechází multifunkční lampa veřejného osvětlení 
do majetku města za předem stanovených podmínek 

Principy spolupráce – Harmonogram a rozpočet pilotního projektu 

> Předpokládaný harmonogram pilotního 
projektu, dle představených fází odpovídá 
12 měsícům:  

1. Přípravná fáze: 1 měsíc 

2. Realizace: 3 – 6 měsíců  
(dle lokálních podmínek) 

3. Testování: 6 měsíců 

4. Vyhodnocení: 1 měsíc 

> Celková cena pilotního projektu se odvíjí od úspěšnosti pilotního 
provozu, aby měl pro město maximální přidanou hodnotu.  

> Cena za jednu multifunkční lampu včetně instalace a 
dokumentace je stanovena na 320 000,- Kč bez DPH. 

> V případě úspěšného vyhodnocení pilotního projektu náleží Pražské 
energetice po jeho dokončení odměna v plné výši. Pokud nebudou 
naplněny cíle pilotního projektu, nebude mít PRE nárok na odměnu 
za žádnou součást plnění a lampa bude demontována, protože 
nenaplnila očekávání.  


