
 

Kancelář: Pelléova 7, 160 00 Praha 6 
e-mail: oziveni@oziveni.cz 
GSM: +420 608 732 091 
Tel.: +420 257 531 983 

Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
Bank. spojení: 4053488001/5500 

IČO: 6736 5353 
web: www.oziveni.cz 

 

Rada hl. m. Prahy                                                                                   Praha, 20. dubna 2010 
Magistrát hl. města Prahy 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1 
 

       

Věc: Veřejná výzva k vymáhání škod způsobených realizací projektu Opencard a 
vyvození osobní odpovědnost za ně  
 
 
 
Vážení členové Rady hl. m. Prahy, 

 
obracíme se na Vás jako na vrcholný výkonný orgán hl. m. Prahy (dále jen „HMP“), 

který je odpovědný za řádné hospodaření HMP. Již delší dobu sledujeme vývoj a realizaci 
projektu elektronické karty Pražana – OpenCard (dále jen "Projekt"). Zjištěné informace ze 
Zprávy o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu 
Opencard NEXIA AP a. s., A. T. KEARNEY GmbH dokládají, že nebylo ze strany HMP v Projektu 
postupováno s péčí řádného hospodáře, došlo k manažerskému selhání a byl několikrát 
porušen zákon o veřejných zakázkách.  

 
Na základě dostupných informací vyvstává oprávněné podezření, že při realizaci Projektu 

byly způsobeny HMP minimálně tyto škody: 
(1) zmařená investice na pořízení 45 050 ks hybridních čipových karet typu MIFARE Classic 

dodaných společností Haguess a. s., které nebyly a nebudou v Projektu využity, 
představuje škodu ve výši 16 985 805 Kč. 

(2) duplicitní fakturací za shodné služby na zkušební a servisní provoz Servisního Kartového 
Centra dodané společností Haguess a. s. byla způsobena škoda minimálně ve výši 4 713 
971 Kč.  

(3) v důsledku neuplatňování smluvních pokut za nedodržení dodacích termínů na základě 
smlouvy o dílo č. DIL/40/05/001120/2006 uzavřené se společností Haguess a. s. vznikla 
škoda minimálně ve výši 21 150 000 Kč. 

(více viz. Příloha – Hodnotící zpráva Oživení o. s., bod 2) 
 
Proto vyzýváme Radu HMP, aby v souladu s ustanovení §35, odst. 3 zákona č. 131/2000Sb., 
o hlavním městě Praze, které zní: „Hlavní město Praha a městské části jsou povinny chránit 

majetek hlavního města Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na 

náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,“ dostála svým zákonným 
povinnostem, iniciovala řádné vyšetření způsobených škod ve škodní komisi s 
důvěryhodným složením a identifikované škody vymáhala po zodpovědných osobách. 
Neuplatnění práva na náhradu škodu může pak být kvalifikováno jako porušení povinností 
při správě svěřeného majetku.  
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Za škodu podle našeho názoru v zásadě odpovídají osoby, které jménem HMP učinily právní 
úkony vedoucí ke vzniku škody, popř. škodu způsobily opomenutím jednat, popř. učiněním 
právního úkonu nebo opomenutím právní úkony učinit zavázaly osoby jiné, popř. uvedly 
osoby, které jsou oprávněny jménem HMP jednat, v omyl a tyto osoby v omylu jednaly nebo 
opomněly jednat. Za škodu podle našeho názoru odpovídá poměrně i dodavatel, jestliže 
způsobil, že konkrétní osoby jednající jménem HMP jednaly ke škodě HMP.  
 Osoby, které způsobily HMP škodu, odpovídají za vzniklou škodu pouze do 4,5 
násobku svého průměrného měsíčního příjmu tehdy, jsou-li zaměstnanci HMP a způsobily-li 
škodu z nedbalosti, jinak však bez omezení. Členové volených orgánů odpovídají za škodu, 
kterou způsobily svým rozhodnutím provedeným hlasováním, vždy bez omezení, a to v 
režimu obecné odpovědnosti za škodu podle § 420 občanského zákoníku. 

 
Dále pak vyzýváme současné členy Rady HMP, kteří byli členy Rady HMP taktéž v době 
rozhodnutí o výběru dodavatele na Realizaci Servisního Kartového Centra, aby veřejně 
přiznali plnou politickou odpovědnost za pochybený výběr dodavatele Projektu.  Rada 
HMP svým unesením č. 1488 ze dne 26.9.2006 rozhodla o přidělení této zakázky společnosti 
Haguess a. s., čímž schválila cenu o 65 mil. Kč vyšší, než byl původní plán předložený 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy, a zejména - schválením nevýhodného nastavení smluvních 
podmínek - zapříčinila dominantní postavení tohoto dodavatele s neblahými dopady na další 
realizaci Projektu. (více viz. Příloha – Hodnotící zpráva Oživení o. s., bod 1) 
  Neprofesionální řízení Projektu, které mělo devastující dopady na plnění 
dohodnutých finančních, časových i funkčních podmínek, považujeme za selhání náměstka 
primátora JUDr. Blažka, který měl Projekt po celou dobu realizace v kompetenci. Žádáme 
proto, aby za své chyby v realizaci projektu vyvodil osobní politickou odpovědnost . 
 

V souvislosti s provedenými externími audity, prověrkami a hodnoceními, které měly 
z různých aspektů prověřit realizaci Projektu, zásadně nesouhlasíme se závěry Zprávy 
z prověrky vybraných oblastí provedené v souvislosti s projektem Opencard společností 
Apogeo Audit s. r. o. (dále jen „Zpráva“), která měla za úkol prověřit zákonnost zakázek 
zadávaných v rámci projektu Opencard Magistrátem HMP. Domníváme se, že závěry Zprávy 
jsou zavádějící a nevěrohodné, jelikož: 
- samotné zadání prověrky je nejasné a neúčelné, když neobsahovalo taktéž kontrolu 

dodržování interních směrnic zadavatele při zadávání veřejných zakázek, 
- závěry obhajující postup zadavatele při dělení zakázek na více zakázek malého rozsahu 

jednoznačně odporují ustanovením zákona o veřejných zakázkách a interním směrnicím 
Magistrátu HMP, 

- závěry konstatující dodržení zásady transparentnosti jsou bez adekvátní argumentace, 
- u 42% zakázek z kontrolovaného vzorku chybí informace o provedeném výběrovém 

řízení. 
(více viz. Příloha – Hodnotící zpráva Oživení o. s., bod 3) 
Na základě uvedených skutečností vyzýváme Radu HMP, aby napříště transparentně a 
odpovědně přistupovala k informování veřejnosti o dosavadní realizaci Projektu, a to 
výhradně na základě objektivních a podložených informací.  
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Celkové hodnocení pochybení HMP v realizaci projektu Opencard dokazuje, že škody nebyly 
zaviněny pouze selháním jednotlivců, ale také díky systémovým chybám ve výkonu 
samostatné působnosti HMP. Za rizikové lze považovat zejména absenci závazného postupu 
přípravy a schvalování smluv, vysokou rozhodovací pravomoc ředitelů odborů a slabou 
objektivní věcnou kontrolu plnění smluvních vztahů. 
Vyzýváme Radu HMP, aby vyvinula maximální úsilí pro efektivní implementaci již 
zpracované protikorupční strategie, která obsahuje preventivní systémové prvky 
eliminující rizika nevýhodně nastavených smluvních vztahů, manipulaci ve výběrových 
řízeních a jasně definovala osobní odpovědnost veřejných funkcionářů a zaměstnanců 
úřadu v rozhodovacím procesu.   
 
Věříme, že tato výzva přispěje k hospodárnému, transparentnímu a odpovědnému nakládání 
s veřejným majetkem HMP.  
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
Ing. Štěpán Rattay 
ředitel Oživení, o. s. 
 
na vědomí: členům Zastupitelstva HMP 
 
Příloha:  
Hodnotící zpráva Oživení o. s.: Škody způsobené realizací projektu Opencard a odpovědnost 
za jejich vznik 
 

 

 


