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Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy                                                                                    

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1                                          Praha, 12. srpna 2010 

 

       

Věc: Podnět k prověření plnění smluvních podmínek Smlouvy o dílo  

č. DIL/40/05/001120/2006 na realizaci Servisního kartového centra  

 

Vážení členové Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, 

 

obracíme se na Vás jako na členy orgánu odpovědného za kontrolu zákonnosti  rozhodování a 

hospodaření hl. m. Prahy (dále jen "HMP"). S určitým znepokojením sledujeme postup HMP v řešení 

vlastních pochybení při realizaci projektu Opencard (dále jen "Projekt") v minulých letech. Snaha o 

napravení současné podoby Projektu nemůže nahradit povinnost identifikování a vymáhání 

odpovědností a případných škod způsobených při jeho realizaci.  

Na základě naší komparace smluvních podmínek smlouvy o dílo č. DIL/40/05/001120/2006 

na realizaci Servisního kartového centra (dále jen „SoD“), týkajících se dodržování termínů 

zhotovitelem – společností Haguess a. s., s informacemi poskytnutými ze strany HMP jsme došli 

k následujícím znepokojivým závěrům a otázkám: 

 

� HMP jako objednatel vědomě domlouvalo se společností Haguess změnu termínů určitých fází 

realizace Servisního kartového centra (dále jen „SKC“), aniž by tak obě strany učinili písemným 

dodatkem ke smlouvě. Tento postup byl v rozporu s ustanovením čl. XV., odst. 2 SoD, které zní: 

„Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami“, a tyto mimosmluvní změny lze považovat za neplatné. 

Jak je možné, že změny podstatných smluvních podmínek, na něž jsou vázány smluvní sankce a 

jež byly i předmětem hodnocení nabídky, nejsou realizovány smluvními dodatky? Jaká opatření 

na úrovni HMP byla přijata, aby se podobné excesy nemohly opakovat?  

 

� Při plnění jednotlivých fází realizace SKC došlo k celkovému prodlení v délce minimálně 229 dnů. 

Kvůli neposkytnutí informací ze strany HMP není možné určit, zda prodlení zavinil zhotovitel či 

objednatel, či v jakém poměru jsou zavinění obou stran. Bez písemných podkladů dokládajících 

souhlas HMP s posunutím smluvených termínů z objektivních důvodů je však nutné nahlížet na 

plnění smlouvy tak, že zhotovitel nesplnil termíny, k nimiž se pod hrozbou sankce zavázal. Dosud 

však vedení HMP neprokázalo nezavinění prodlení ze strany zhotovitele, ani nepodniklo žádné 

kroky k vyčíslení smluvních pokut a vymáhání způsobené škody.    

 

� Smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla (t. j. 981.040 Kč) za každý den prodlení na straně 

zhotovitele lze považovat za velmi nestandardní a prakticky nevymahatelnou. V případě,  že HMP 

poskytlo řádnou součinnost dle SoD a zavinění je na straně zhotovitele, by smluvní pokuta za 

celkové prodlení 229 dnů dosáhla hodnoty 224 658 362  Kč. Tato suma by několikanásobně 

převýšila samotnou smluvní odměnu společnosti Haguess, což ukazuje na nepřiměřené 

nastavování smluvních podmínek ze strany HMP. I tato skutečnost si žádá systematičtější 

prověření procesu uzavírání smluv HMP. 
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Uvedené závěry naznačují, že HMP při realizaci SKC postupovalo značně nestandardně a svévolně a 

osoby odpovědné za řádnou realizaci díla udržovaly s dodavatelem mimosmluvní a nadstandardní 

vztahy, které mohli vést ke škodám na majetku HMP.  

      

Proto žádáme Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby na základě předložených faktů 

inicioval řádné prošetření plnění smluvních podmínek výše uvedené smlouvy, zejména s ohledem 

na nesplnění smluvních termínů. Výsledkem šetření by mělo být zjištění a doložení míry zavinění 

neplnění smluvních podmínek na obou smluvních stranách a případné aplikování smluvních sankcí 

či identifikace osobní odpovědnosti na straně HMP.       

 

Věříme, že tato výzva přispěje k hospodárnějšímu, transparentnějšímu a odpovědnějšímu nakládání 

s veřejným majetkem HMP.  

Podrobnou analýzu plnění smluvních termínů Vám zasíláme v příloze.  

 

S pozdravem 

Mgr. Martin Kameník 

Oživení, o. s. 

 

Na vědomí: náměstku primátora hl. m. Prahy, Ing. Milanu Richterovi  

 

Přílohy:  

1. Zpráva Oživení, o. s. – Plnění dodacích termínů při realizaci Servisního kartového centra projektu 

Opencard 

2. odpověď Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 7. 2010 č. j.: S-MHMP 514090/2010 RED 

 

 

 


