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   V Praze, dne 28. 5. 2014 

Informace pro Zastupitelstvo HMP o stavu projektu Opencard 

 

Předkládaná na základě usnesení Finančního výboru ZHMP schváleného dne 26. 5. 2014 „FV ZHMP 
doporučuje, aby ZHMP byla poskytnuta podrobná zpráva o současném stavu projektu OPENCARD 
obsahující kromě informace o postupu prací na převzetí agendy OPENCARD nově zřízenou akciovou 
společnosti operátor OPENCARD zejména návrh krizového scénáře pro případ nedohody se 
současným provozovatelem s důrazem na zajištění fungování dopravní aplikace resp. její alternativy 
bez dopadu na obyvatele a návštěvníky hl.m. Prahy využívající systém PID“ 

 

Úvod: 

V současné době je základní a rozšířená podpora provozu systému Opencard zajišťována pro HMP na 
základě uzavřené smlouvy prostřednictvím společnosti EMS. Tato smlouva na základní a rozšířenou 
podporu končí dne 15. 6. 2014. Bez této podpory ze strany EMS nelze dál systém provozovat bez 
rizika výpadku služeb, jelikož servisní podpora pro provoz Opencard je klíčová. 

Obnovu končící smlouvy mezi HMP a EMS by bylo možné realizovat pouze za využití jednacího řízení 
bez uveřejnění (viz usnesení ZHMP ze dne 17. 12. 2009 č. 32/6), v situaci, kdy uzavření stávajícího 
smluvního vztahu realizovaného rovněž v rámci jednacího řízení bez uveřejnění je v současné době 
předmětem šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení.  

 

Rozhodnutí UOHS  

Dne 28. 5. 2014 rozhodl UOHS ve věci tohoto JŘBU tak, že udělil hl. m. Praze pokutu ve výši 1 mil. Kč. 
Toto rozhodnutí není pravomocné a HMP se bude proti němu odvolávat. 

Stanovisko UOHS k dané záležitosti je následující:  

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 1 milion korun Hlavnímu městu Praze za 
porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard. 
Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 

Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6. 4. 2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou 
zakázku „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC“ a na jejím základě 
uzavřelo smlouvy č. INO/40/03/002741/2012 a č. INO/40/03/002742/2012 se společností HAGUESS, 
a.s. Pro použití jednacího řízení bez uveřejnění přitom nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž 
postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

Úřad neuznal argumentaci zadavatele, že na základě uzavřené licenční smlouvy nemohl zadat 
předmětnou zakázku jinému dodavateli než dosavadnímu poskytovateli služeb, jelikož zadavatel se 
odvolával na právní prostředí, které vytvořil sám vlastním jednáním. Uzavřením původní smlouvy o 
dílo a akceptací nevýhodných licenčních podmínek se totiž zadavatel sám aktivně podílel na vytváření 
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omezení, od nichž následně odvozoval použití jednacího řízení bez uveřejnění. Nejednalo se tedy o 
objektivní důvody, k nimž by došlo nezávisle na vůli zadavatele, jelikož zadavateli byl znám 
dlouhodobý záměr realizace projektu Opencard, a zejména z tohoto důvodu bylo využití jednacího 
řízení bez uveřejnění v daném případě neoprávněné.“  

Dosavadní postup řešení 

Hlavní město Praha, usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/7 ze dne 27. 2. 2014 schválilo 
založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. jako budoucího nositele projektu 
transformace OPENCARD. Založení společnosti a další nezbytné právní úkony k zahájení činnosti 
společnosti proběhly bezprostředně v následujících dnech. 

Na základě uzavřené Dohody o společném postupu (LOI) mezi HMP a společností eMoneyServices 
s.r.o. byl připravován postup ve věci transformace projektu OPENCARD.  
Po založení společnosti Operátor OPENCARD, a.s. tato následně uzavřela dne 25. 4. 2014 ve stejném 
duchu se společností eMoneyServices s.r.o. „ Dohodu o porozumění ohledně postupu v rámci 
transformace OPENCARD“ a dne 2. 5. 2014 obdržela od výše uvedené společnosti „Nabídku odkupu 
části závodu EMS pro transformaci OPENCARD“. 

Pro zahájení vlastní činnosti společnosti vyžadovaly právní předpisy i schválené stanovy společnosti 
přijetí dalších dokumentů. Tyto dokumenty byly připraveny ve spolupráci s orgány města a jejich 
právními poradci a projednány a schváleny představenstvem a dozorčí radou společnosti, následně 
v Radě HMP dne 29. 4. 2014. Od tohoto okamžiku začala společnost Operátor Opencard 
plnohodnotně fungovat. 

Vzhledem k tomu, že odbor INF MHMP nedisponuje potřebným počtem kvalifikovaných odborníků 
pro zajištění veškerých potřebných činností souvisejících s transformací projektu Opencard a je při 
případném personálním rozšíření vázán striktně danými legislativními pravidly, což limituje pružnost 
tohoto procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nárazovou činnost, kterou je nutno realizovat v 
omezeném čase, není v možnostech odboru INF MHMP přijmout potřebné osoby do 
zaměstnaneckého poměru na MHMP, přičemž tento pracovní poměr by musel být pouze na dobu 
určitou. Navíc je celý proces nepřiměřeně časově náročný a v současné době jej nelze i z časových 
důvodů využít. 

Proto bylo pro zajištění nezbytných kroků souvisejících s transformací projektu Opencard přistoupeno 
k uzavření smlouvy, na jejímž základě budou uvedené služby poskytovány externě společností 
Operátor Opencard. 

Ihned poté, co Operátor Opencard zahájil běžný provoz, byla z tohoto důvodu Radou HMP schválena 
veřejná zakázka formou inhouse zadání a odbor informatiky uzavřel se společností Operátor 
Opencard smlouvu, na základě které bude Operátor vykonávat pro HMP následující činnosti: 

• Projektový management - pomoc při řízení IT projektů (příprava projektového 
záměru, dohled nad realizací projektu, administrace projektu) 

• Administrace veřejných zakázek a pomoc při organizaci veřejných zakázek 
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• Odborné poradenství ve věci nastavení zadávací dokumentace a přípravy podmínek 
pro smlouvy (SLA, technické parametry, atd.) jako součásti zadávací dokumentace 

• Zpracování posudků a analýz (technických a ekonomických) 

• Poradenství a konzultace v oblasti IS/ICT 

• Pomoc při přípravě podkladů pro oblast PR s ohledem na projekty IS/ICT 

• Dokumentační práce v oblastech IS/ICT 

  

Transformace projektu Opencard byla Zastupitelstvu představena již v únoru tohoto roku – v příloze 
č. 11 a v důvodové zprávě a je rovněž součástí i této informace pro zastupitele v příloze č. 1. – 
Rozhodovací strom 

Cílem transformace je, aby Operátor Opencard centralizoval všechny poskytované služby spojené 
s provozem Opencard.  

Dle jednání se stávajícím vlastníkem systému ohledně odkupu majetkových práv bylo nejprve Radou 
hl. m. Prahy uzavřeno LOI – viz příloha č. 9 k informaci 

Jednání s EMS dospěla koncem roku 2013 do fáze, kdy bylo EMS ochotno jednat o prodeji části své 
společnosti (odděleného závodu), která řeší provoz pražské Opencard a to do vlastnictví nově 
založené společnosti HMP – Operátor Opencard. Tuto vůli deklarovala EMS uzavřením Dohody o 
společném postupu (Letter of Intent) viz příloha č. 9 k informaci., kterou schválila RHMP dne  
3. 12. 2013. Tato dohoda řešila vzájemné jednání mezi HMP a EMS ve věci Opencard a případnou 
další spolupráci obou stran. Dohoda o společném postupu indikovala možnost takové spolupráce za 
předpokladu založení obchodní společnosti, jejímž bude HMP jediným akcionářem, a následném 
přenesení veškerých činností související s provozem projektu „Opencard“ (a to v maximální možné 
míře) na tuto společnost ze strany HMP a rovněž převzetí některých s tím souvisejících činností EMS. 

Ze strany EMS měl být přechod majetkových práv zajištěn prodejem části závodu nové akciové 
společnosti, včetně pracovníků a aktiv nutných pro provoz systému Opencard. Cena za tuto část 
závodu byla předmětem jednání se společností EMS, nabídku na cenu závodu byla EMS připravena 
předložit pouze nové akciové společnosti. 

Nyní probíhá na straně HMP identifikace aktiv a činností, spojených s provozem a správou Opencard 
na straně HMP i DPP a následně bude Radě hl. m. Prahy předloženo k rozhodnutí, která aktiva a 
činnosti se vyčlení a převedou pod nově vzniklou společnost. Součástí převodu budou i lidské zdroje, 
které tyto v současnosti tyto činnosti vykonávají.  

Těmito kroky dojde ke sloučení všech činností, souvisejících s provozem Opencard pod jeden subjekt, 
což zjednoduší jejich provoz a správu. 
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Další kroky  

Vzhledem k nepřijetí předložené nabídky od EMS, se v současné době připravuje ze strany odboru 
informatiky ve spolupráci s Operátorem Opencard vyhlášení záměru na pořízení nového IS pro 
evidenci elektronického jízdného, ke kterému již HMP bude mít veškerá majetková práva. Tato soutěž 
bude otevřená pro všechny potencionální uchazeče. 

Tímto krokem se umožní provoz a rozvoj formou následných otevřených soutěží v souladu se ZVZ. 

Toto hledání strategického partnera již bylo schváleno usnesením Rady Hlavního města Prahy č. 1740 
ze dne 23. 10. 2012, a to v souladu s Rozvojovým programem Opencard. Bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na poradce při přípravě soutěžního dialogu, ale tato soutěž byla od července 2013 předmětem 
řešení na UOHS a byla ze strany UOHS zrušena – viz příloha č. 8 k informaci. 

Projektový tým INF a OOC nyní mapuje veškeré procesy, zařízení a související dokumentaci spojenou 
s provozem Opencard. Výstup bude sloužit jako zevrubný podklad pro zadávací řízení na nový systém 
a pro řešení případných krizových scénářů. OOC s DPP zároveň připravuje pilotní projekt na rozšíření 
prodejních míst. 
 

Popis současného stavu provozu Opencard 

V současnosti je provoz Opencard rozdělen mezi několik institucí a organizačních jednotek. Dopravní 
podnik hl. m. Prahy (DPP) provozuje a rozvíjí dopravní aplikaci (DOS), zatímco různé odbory 
magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) provozují a rozvíjejí správu držitelů (SKC) a ostatní aplikace (např. 
parkování/KAP, knihovna, městský a komerční slevový program). Menší roli má ROPID ve stanovení 
koncepce dopravní aplikace a koordinaci obslužného systému. Toto rozdělení znamená, že aktiva 
Opencard jsou spravována rozdílnými institucemi, které mají navíc vlastní smluvní vztahy s dodavateli 
Opencard, zejména klíčovým dodavatelem EMONEY SERVICES (EMS). Obdobná situace nastává i ve 
správě osobních údajů, kde údaje o držitelích a kartách jsou spravovány v systému PCKS ve správě 
MHMP, zatím co údaje o zakoupených časových jízdenkách (dle čísla karty, data narození uživatele, a 
informace o platnosti kuponu a karty) jsou udržovány v systému DPP (DOS). 

Toto uspořádání značně komplikuje provozní činnosti, kde např. úkon převzetí karty držitelem a 
aktivace dopravní aplikace s nákupem jízdenky musí být prováděn na oddělených pracovištích MHMP 
a DPP. Na přepážce kontaktního místa MHMP držitel převezme kartu s aktivovanými aplikacemi KAP 
(pokud o ni požádal) a musí přejít k oddělené přepážce DPP, kde je mu aktivována aplikace DOS a 
případně nahrána předplatní jízdenka.  

V případě ukončení podpory PCKS ze strany EMS dne 15. 6. 2014 bude systém bez podpory výrobce, 
což znamená významné riziko pro celou funkčnost systému. 

Pro tuto situaci má HMP ve spolupráci s DPP připravenou krizovou variantu využití papírových 
kuponů – viz stanovisko DPP – dle přílohy č. 7 k této informaci. 

Proces předávání činností a provozu Opencard je ve fázi přípravy Mandátní a Servisní smlouvy.  Na 
základě uvedených smluv bude postupně předáván provoz od MHMP k OOC. V rámci předání je 
provoz Opencard zajišťován za pomoci koordinace a spolupráce více odborů MHMP. Předání 
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personální agendy je specifickou oblastí, kterou je nutno řešit samostatně v souladu s platnou 
legislativou. 
Stanovisko k licenčním závazkům HMP a EMS  

Na základě dopisu EMS „Souhrn nároků z překročených licencí a závazků a nedovoleného obohacení“ 
ze dne 17. 3. 2014 proběhlo několik společných jednání mezi zástupci EMS a INF. K uvedené 
problematice je připravován požadavek pro zdůvodnění požadované ceny k EMS. Následně budou 
podklady předložené soudnímu znalci k ohodnocení finančních nároků EMS. Radou byla vybrána 
advokátní kancelář, která bude zastupovat HMP v případě jednání před soudy. 

Vyrovnání licenčních závazků bude předmětem JŘBU, které bude předloženo Radě HMP ke schválení: 

a) Doplatek za používané licence, které mají být předmětem narovnání  
b) Pořízení dalších licencí s ohledem na výhled počtu uživatelů do konce roku 2014 
c) Vyřešení otázky pokuty za pozdní úhradu licenčních poplatků – EMS se na pracovních 

jednáních vyjádřila, že bude pravděpodobně požadovat v souladu s autorským zákonem 
požadovat i pokutu  

V této souvislosti je nutné podotknout, že jsme od prosince 2013 jednali intenzivně se společností 
EMS v záležitosti úhrady licenčních závazků. Radou byla odsouhlasena a následně byla uzavřena 
Dohoda o společném postupu („Letter of Intent“). V průběhu jednání bylo s EMS diskutováno, jestli 
licenční závazky budou součástí prodávaného závodu. Následně bylo dojednáno, že se závazky budou 
řešit odděleně od koupě části závodu.  

Dále pak byla založena společnost Operátor Opencard. Na tuto dohodu (LOI), která zanikla dne 2. 4. 
2014, navázal následně Operátor Opencard, který s EMS uzavřel Dohodu o porozumění ohledně 
společného postupu v rámci transformace OPENCARD (tzv. Termsheet), na jejímž základě pak 
společnost EMS poslala nabídku na odkup části závodu. Součástí této koupě mělo být i neomezené 
licenční právo k užití stávajícího IS Opencard. 

V této souvislosti byla intenzivně řešena i otázka licenčních závazků. Na mnohých poradách bylo 
souhlasně ze strany zástupců HMP i EMS předjednáno, že by se ke dni uzavření smlouvy o prodeji 
části závodu uzavřela i Dohoda (smlouva) o narovnání, která by řešila otázku úhrady stávajících 
licenčních závazků ze strany HMP. 

S ohledem na výši cenové nabídky ze strany EMS ale došlo k situaci, že ze strany HMP bude 
pravděpodobně od koupě části závodu upuštěno a otázka vyřešení licenčních závazků je nyní řešena 
přípravou veřejné zakázky – formou jednacího řízení bez uveřejnění, na základě kterého si HMP 
dokoupí potřebný počet licencí dle platných smluv se společností EMS. 

Výše celkových nároků ze strany EMS vůči MHMP je 22.037.141,- Kč za licence a 26.802.857,- Kč  
(11 měsíců a 5 dnů) za bezdůvodné obohacení. 

Další finanční nároky EMS uplatňuje vůči DPP.  

Na straně HMP nyní probíhá prověřování výše oprávněných nároků a vypracování právních posudků 
nutných k jejich narovnání. 
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Důvody pro jednání s EMS 
 
Postup HMP pro získání nabídky ze strany EMS byl důležitý mimo jiné i z důvodu rozsudku Nejvyššího 
správního soudu č. 5 Afs 42/2012-53 dne 11. ledna 2013. 
Ve kterém se uvádí: „Na otázku týkající se existence výhradních práv nutně navazuje otázka, kterou si 
zadavatel musí položit, a to relevantní ekonomické stránky zakázky, tj. srovnání nákladů na realizaci 
zakázky stávajícím a jiným dodavatelem. Protože cílem zákona je zejména zajištění hospodárnosti, 
efektivnosti a účelovosti nakládání s veřejnými prostředky, musí zadavatel dbát na to, aby veřejné 
zadávání se uskutečnilo za podmínek hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí. Zadavatel si 
musí zjistit a ověřit, zda, než použije jednací řízení bez uveřejnění, u kterého se upřednostňují jiné 
zájmy spíš než transparentní a hospodárné zadání veřejné zakázky, nelze existenci výhradních práv za 
splnění podmínky ekonomické výhodnosti nepoužít nebo rozšířit tak, aby se již nejednalo o práva 
výhradní. Zadavatel-žalobce toho mohl docílit dvěma způsoby. Jedním je výstavba systému tzv. „na 
zelené louce“ a druhý je odkoupení či rozšíření licence takovým způsobem, aby se o veřejnou zakázku 
mohl ucházet i jiný dodavatel.  

První varianta byla (plně v souladu se znaleckými posudky) odmítnuta jako neekonomická.  Druhá 
varianta, dle vyjádření žalobce v rozkladu, není možná, když nebyl udělen souhlas k provádění změn 
autorských děl. Stěžovatel si více informací z jednání mezi zadavatelem a dodavatelem, z nichž by 
mohl dovozovat postup žalobce směřující k obcházení zákona, nevyžádal. 

Jednací řízení bez uveřejnění lze využít, pokud jsou důvody pro jeho použití objektivní, tedy nezávislé 
na vůli zadavatele. Není sporu o tom, že pokud by se zadavatel svým vlastním zaviněným postupem 
dostal do situace, kdy musel přidělit zakázku pouze jedné určité společnosti, porušil by tím zákon o 
veřejných zakázkách. Zadavatel se tak nemůže dovolávat existence pouhého jediného dodavatele 
(právně nebo fakticky) schopného realizovat předmět veřejné zakázky, pakliže sám tento „stav 
exkluzivity“ vytvořil, a to navíc teprve ve chvíli, kdy již není možné nastalou situaci dostupnými 
právními prostředky změnit. 

Nejvyšší správní soud uvádí, že je nutno na toto žalobcovo chování hledět z hlediska hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Pokud zadavatel bude požadovat, například 
komentovaný zdrojový kód a povolení k tomu, aby dál mohl rozvíjet software pomocí třetí osoby či 
širší licenční oprávnění, tak bude zajisté předchozí veřejná zakázka finančně náročnější, protože 
dodavatel bude požadovat finanční prostředky navíc. Je proto otázkou účelnosti takto vynaložených 
veřejných prostředků, jestli je správné, aby si zadavatel vyhrazoval práva, o kterých nelze v době 
přípravy zadávacího řízení rozumně očekávat, že nastanou. Pokud v průběhu životnosti softwaru 
nastane z hlediska zadavatele objektivní změna (nová legislativa, nové manažerské rozhodnutí 
nadřízených orgánů), tak může nastat situace, kdy by vyloučení použití jednacího řízení bez 
upozornění fakticky znamenalo zákonem stanovenou povinnost zadavatele pořídit určitý software 
znovu a znehodnotit již vynaloženou investici na dosavadní software.“ 

Dle výše uvedeného judikátu bylo nutné zajistit cenovou nabídku ze strany EMS na získání 
majetkových práv k systému a následně tuto cenovou nabídku porovnat s dalšími řešeními (výstavba 
nového systému na zelené louce). V tuto chvíli probíhají tyto analýzy, jejichž výsledek se dá očekávat 
zhruba do jednoho měsíce.  
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Závěr: 

Operátor nechal posoudit nabídku obdrženou ze strany EMS dvěma na sobě nezávislými soudními 
znalci v celém jejím rozsahu. Nabídka byla oběma soudními znalci ohodnocena a znalecké posudky 
ohodnotili závod na nižší cenu, než činí nabídka ze strany EMS. Z tohoto ohledu lze konstatovat, že 
nabídka byla předražená. (Nabízený závod byl ohodnocen výrazně níže (o cca 25 %), než činí nabídka 
EMS.) 

Nic jiného, než ohodnocení soudními znalci, v současné době nepřicházelo v úvahu, jen tak jsme 
mohli získat nezávislé posouzení, aby nás nikdo nemohl napadnout z porušení povinností při správě 
cizího majetku. Dále byla nabídka posouzena Operátorem Opencard s ohledem na celkový rozsah a 
bylo konstatováno, že pravděpodobně došlo ze strany EMS k odlišnému výkladu cílového modelu 
definovaného v uzavřené Dohodě o porozumění ohledně postupu v rámci transformace Opencard. 
Cílový model měl vycházet a plně respektovat rozsah funkcionality, kterou již HMP a DPP v současné 
době má. V rámci nabídky neměl být oceňován rozvoj služeb. 

Operátor se rozhodl nabídku od společnosti EMS nepřijmout. Další kroky připravujeme s ohledem na 
povinnost respektovat ZVZ ve vyhlášení otevřené veřejné zakázky. Do této veřejné zakázky se budou 
moci přihlásit všechny subjekty a nabídnout hl. m. Praze ty nejlepší podmínky. 

S ohledem na rozhodnutí UOHS ve věci udělení pokuty ve výši 1 milion korun se bude muset 
analyzovat právní možnost jednání s EMS ohledně nové smlouvy na podporu provozu stávajícího 
systému do doby, než bude znám vítěz, které dodá nové řešení. 

Neodkladně bude zahájeno jednání o úhradě licenčních závazku ze strany HMP. 

Rozhodnutí UOHS ze dne 28. 5. 2014 ve kterém neuznal argumentaci zadavatele, že na základě 
uzavřené licenční smlouvy nemohl zadat předmětnou zakázku jinému dodavateli než dosavadnímu 
poskytovateli služeb, jelikož zadavatel se odvolával na právní prostředí, které vytvořil sám vlastním 
jednáním. Uzavřením původní smlouvy o dílo a akceptací nevýhodných licenčních podmínek se totiž 
zadavatel sám aktivně podílel na vytváření omezení, od nichž následně odvozoval použití jednacího 
řízení bez uveřejnění. Nejednalo se tedy o objektivní důvody, k nimž by došlo nezávisle na vůli 
zadavatele, jelikož zadavateli byl znám dlouhodobý záměr realizace projektu.  

Současná Rada HMP musí konstatovat, že pod pojmem zadavatel – tedy HMP – má asi na mysli Radu 
bývalého primátora Pavla Béma. Ano jsme si vědomi toho, že jsou u Opencard uzavřeny naprosto 
nevýhodné licenční smlouvy. V zásadě lze říci, že u většiny informačních systémů z doby primátora 
Pavla Béma jsou nastaveny podobně nevýhodné smlouvy.  

Jsme ale rádi, že UOHS v zásadě svým rozhodnutím potvrdil, že jsou tyto smlouvy vendor lock-in, to 
znamená, že zadavatel nemohl zadat předmětnou zakázku jinému dodavateli než dosavadnímu 
poskytovateli služeb, ale UOHS vadí to, že si Praha (pod vedením Pavla Béma) toto omezení způsobila 
svým vlastním jednáním.  

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že se policie ČR při svém obvinění, které vycházelo z mylného 
předpokladu, že stávající rada měla vypsat otevřenou zakázku na provoz systému, ke kterému nemá 
autorská práva nikdo jiný než firma Haguess (nyní EMS), mýlila. Radní jsou obvinění zcela 
neoprávněně.   
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Současná rada postupovala zcela s péčí řádného hospodáře, a rozhodla se nezahodit investici 1,2 
mld. Kč, s nutností přechodu na papírové kupony, čímž by jistě nepotěšila občany, ale rozhodla se 
zachovat na dobu dvou let provoz současného systému. Následně vypsala záměr realizace otevřené 
veřejné zakázky na poradce pro soutěžní dialog na pořízení nového systému pro výběr elektronického 
jízdného.  

Rada tímto svým krokem před dvěma lety odvrátila vznik větší škody, kterou by představovala 
zmařená investice ve výši 1,2, mld. Kč.  

EV byla radní od 24. 11. 2011 a soutěž byla dokončena 4/2012. Radní eV neměla možnost v této době 
připravit jiné řešení, než prodloužit stávající smlouvy a zachovat v provozu stávající systém. 

Proti udělení pokuty ze strany UOHS se Rada HMP z výše uvedených skutečností odvolá.  

Toto rozhodnutí ale vznáší velké otazníky nad možností HMP nyní prodloužit fungování systému 
Opencard po 15. 6. 2014 v rámci dalšího JŘBU s majiteli autorských práv – společností EMS. 
Pravděpodobně toto rozhodnutí UOHS bude znamenat nutnost přechodu na papírové kupony. 

 

K dispozici na vyžádání u odboru INF: 

Pro zájemce jsou na odboru informatiky na vyžádání k dispozici i další podklady (znalecké posudky, 
technické posudky, audity a právní stanoviska).   

  

Seznam příloh informace pro zastupitele: 

Příloha č. 1 – Rozhodovací strom 

Příloha č. 2 – COST CONTROL – hodnotící zpráva  

Příloha č. 3 – COST CONTROL – hodnotící zpráva – příloha 

Příloha č. 4 – SWOT analýza 

Příloha č. 5 – Tabulkový přehled o vynakládaných prostředcích na zajištění fungování systému 
Opencard v minulých letech 

Příloha č. 6 – Tabulkový přehled o vynakládaných prostředcích na zajištění fungování systému 
Opencard v minulých letech – dle jednotlivých profesí 

Příloha č. 7 – informace od DPP 

Příloha č. 8 – rozhodnutí UOHS – soutěžní dialog 

Příloha č. 9 – Dohoda o společném postupu (Letter of intent) 

Příloha č. 10 – Postup při pořizování SW na INF 
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ÚVOD 
 
 
Předmětem objednávky je vypracovat hodnotící zprávu, která by se vyjádřila k 
ekonomickým a právním aspektům nakupované služby. 
 
Otázky k posouzení: 
 
1. Posoudit podklady předané ze strany Zadavatele z hlediska právní, 

ekonomické a věcné správnosti. 
2. Vyjádřit se ke všem dalším skutečnostem, které při expertním posouzení 

vyplynou, a jež experti uznají za vhodné uvést pro objektivní posouzení věci 
 
Objednávka byla definována č. 17/2012 ze dne 6.12.2012, tj. Právní a ekonomické 
posouzení zakázky „Poskytování základní a rozšířené podpory programového 
vybavení“. 
 
Po dohodě se Zadavatelem byly doplněny materiály k posouzení a zpracování na 
základě objednávky ze dne 8.4.2013 pod č. RAD-V/13-2013. 
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Posouzení smluv z hlediska právní, ekonomické a věcné 
správnosti 

 
Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít 
počítačový program č. LIC/40/05/000876/2005 ze dne 10.5.2005  

 
Smluvní strany  

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess s.r.o. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Ing. Jaroslavem Turkem, jednatelem 
 

Předmět smlouvy 
 
Haguess poskytuje HMP oprávnění k výkonu práva užít počítačový program 
včetně implementace počítačového programu a relevantních technologií, jejichž 
podrobná specifikace je uvedena v Příloze č.1. 
 

Termín dodání software 
 
Termín dodání je stanoven v Příloze č.3 
 

Cena a platební podmínky 
 
Cena za poskytnutí licence včetně implementace software a relevantních 
technologií byla dohodou stanovena na částku 1.650.000 Kč bez DPH. 
 

Užívání software a podmínky licence 
 
Licence je poskytnuta jako licence nevýhradní, početně a teritoriálně omezená na 
dobu trvání majetkových práv poskytovatele software. 
 
Nabyvatel není oprávněn licenci zcela ani z části poskytnout třetí osobě. 
 
Nabyvatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny vlastnické právo k hmotnému 
nosiči dat, na kterém je software nahrán. 
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Nabyvatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních 
rozmnoženin software (max. počet 2), a to výlučně pro svou potřebu. 
 

Platnost a účinnost smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2015 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace dodávky 
Příloha č.2 Místo dodání 
Příloha č.3 Termín dodání 
Příloha č.4 Cena a platební kalendář 
Příloha č.5 Oprávněné osoby 
Příloha č.6 Další podmínky užívání software 
 

Příloha č.1 – Specifikace dodávky 
 
Předmětem licence je software Card Management System – Quanto. CMS 
QUANTO je subsystém programu KRONUS, který zastřešuje produkty Settlement 
Acconting System – Kwadrom a Elektronic Purse – Chanson. Produkty SAS 
Kwadrom a SAS Chanson nejsou součástí dodávky software. Předmětem  
dodávaného software je funkcionalita produktu CSM Quanto včetně funkcí 
programu KRONUS nezbytných pro používání produktu CSM Quanto. 
 
• Instalace a konfigurace software CMS Quanto 
• Import dat do software CMS Quanto 
• Školení obsluhy CMS Quanto 

 
Součástí dodávky je 50 ks hybridních čipových karet GemEasy8000 a 50 ks 
čtecích zařízeních GemPCTwin včetně příslušného softwaru. 
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Příloha č.4 – Cena a platební kalendář 
 

Platební kalendář: 
 Termín Částka 

Instalace a konfigurace SW T+35 495.000 Kč 
Import dat do software Quanto T+45 577.500 Kč 
Zprovoznění čipových karet T+50 577.500 Kč 

 
Ceník Licencí CMS Quanto: 

Typ licence Počet karet Cena / 1 ks 
A Do 750 1.750 Kč 
B Do 2.500 1.110 Kč 
C Do 5.000 850 Kč 
D Do 10.000 540 Kč 
E Do 50.000 210 Kč 
F Do 100.000 120 Kč 
G Do 250.000 80 Kč 
H Do 500.000 65 Kč 
I Do a více než 1.000.000 50 Kč 

 
Cena služeb poskytovatele: 

Druh služeb Cena / člověkoden 
Projektové řízení 15.000 Kč 
Konzultace 12.500 Kč 
Implementace a školení 12.500 Kč 
Programování 10.000 Kč 

 
 

 Smlouva o dílo č. DIL/40/05/000947/2005  
ze dne 6.12.2005  

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Zhotovitel: Haguess s.r.o. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Ing. Jaroslavem Turkem, jednatelem 
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Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je zpracování materiálu „Koncepce městského kontaktního 
centra".  
 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 
Haguess se zavazuje zpracovat výše uvedené dílo do 31.3.2006 dle 
harmonogramu, uvedeného v příloze č. 2 
 

Cena a platební podmínky 
 
Celková cena díla je stanovena dohodou a činí 2.000.000 Kč bez DPH, tzn. 
2.380.000 včetně DPH.  
Cena bude uhrazena postupně na základě daňových dokladů a řádného předání 
díla (akceptačních protokolů). 
 

Závěrečná ujednání 
 
Smlouva nabývá účinnosti dnem 22.11.2005. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace předmětu plnění 
Příloha č.2 Harmonogram plnění 
Příloha č.3 Součinnost objednatele 
 

Příloha č.2 Harmonogram plnění 
 

Platební kalendář 
Popis Termín Cena 
Předání úvodního materiálu – 1.etapa 14.2.2005 1.500.000 Kč 
Předání kompletního materiálu – 2. etapa 31.3.2005 500.000 Kč 
Celkem bez DPH  2.000.000 Kč 

 
Cena za práce nad rámec předmětu plnění díla: 
 
V případě, že dojde ke změně této smlouvy formou jejího dodatku, zavazují se 
strany přihlédnout k následujícím podmínkám tvorby ceny za služby 
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poskytovaných zhotovitelem: 
 

Pozice / charakter prací Cena / člověkoden 
Vedoucí projektu 18.000 Kč 
Senior konzultant 15.000 Kč 
Konzultant 12.000 Kč 
 
 

Smlouva o dílo č. DIL/40/05/001120/2006 
ze dne 22.10.2006  

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Zhotovitel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 

Dodatek č.1 ze dne 15.11.2006 za MHMP zastoupení Ivanem Seyčkem  
za HAGUESS zastoupení Miroslavou Turkovou 

 
Předmět smlouvy  

 

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
 

• Vytvoření specifikace řešení Servisního Kartového Centra, které bude 
obsahovat návrh funkčního řešení včetně procesního modelu v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 1. 

• Vytvoření návrhu řešení vybraných kartových aplikací – specifikace je 
uvedena v příloze č. 2. 

• Implementace systému včetně dodávky technických komponent pro provoz 
SKC  - specifikace je uvedena v příloze č. 3. 

• Zajištění zkušebního provozu SKC v prostorách určených MHMP po dobu 
šesti měsíců od doby ukončení ověřovacího provozu. 

• Zajištění dodávky 50 tisíc hybridních čipových karet včetně produktové 
personalizace dle podmínek uvedených v příloze č. 5. 
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• Podpora a údržba implementovaného systému po dobu 4 let od ukončení 
zkušebního provozu SKC - podmínky zajištění podpory a údržby jsou 
uvedeny v příloze č. 6. 

 
Poskytnutí práv, ke kterému zhotovitel vykonává majetková autorská práva, bude 
předmětem zvláštní licenční smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Vzor licenční smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem 
nejpozději při předání díla, tvoří přílohu č. 7. 
 

Cena a platební podmínky 
 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná v členění: 
 
 Nabídková cena v 

Kč bez DPH 
Vyčíslení 
DPH v Kč 

Cena celkem včetně 
DPH v Kč 

Cena za návrh funkčního řešení SKC a návrh funkčního řešení 
určených kartových aplikací 2.050.000 389.500 2.439.500 
Cena za implementací včetně dodávky HW a SW 42.220.711 8.021.935 50.242.646 
Cena za zkušební provoz 3.961.320 752.651 4.713.971 
Údržba a podpora systému po dobu 4 let 18.366.219 3.489.582 21.855.801 
Cena za dodávku hybridních č ipových karet včetně produktové 
personalizace 15.842.160 3.010.010 18.852.170 

Cena celkem 82.440.410 15.663.678 98.104.088 

 
Dodatek č.1 ze dne 15.11.2006 – doplnění  
 
Cena za implementaci včetně dodávky HW a SW obsahuje i cenu za licenci. Tato 
cena za licenci obsahuje i odměnu za úpravy systému, které budou probíhat v 
období implementace a zkušebního provozu. Rovněž obsahuje veškeré 
programátorské činnosti na dodané licenci, které budou poskytnuty v souvislosti s 
implementací dalších aplikací do stávajícího systému v období zkušebního 
provozu. 
 
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

Plnění 
 
Podrobné dílčí termíny jednotlivých plnění a poskytovaná součinnost jsou 
rozpracovány v příloze č. 8. 
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Povinnosti Zhotovitele 
 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro objednatele právo používat patenty, 
ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z 
duševního vlastnictví nezbytně se vztahující k dílu, které jsou nutné pro provoz a 
využití díla. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1  Specifikace řešení Servisního kartového centra 
Příloha 2  Specifikace řešení Kartových aplikací 
Příloha 3  Specifikace technického řešení, použitého hardware a software 
Příloha 4  Specifikace zkušebního provozu 
Příloha 5  Specifikace dodávky hybridních čipových karet včetně produktové 

personalizace 
Příloha 6  Vzor servisní smlouvy 
Příloha 7  Vzor licenční smlouvy 
Příloha 8  Detailní časový harmonogram a poskytovaná součinnost 
Příloha 9  Vzory akceptačních a předávacích protokolů 
Příloha 10  Přehled subdodavatelů 
Příloha 11 Fotokopie pojistné smlouvy 
Příloha 12  Vady, jejich kategorizace a způsob jejich odstranění 

 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 
 

Servisní smlouva č. INO/40/05/001127/2006,  
která tvoří přílohu č. 6 ke smlouvě  

č. DIL/40/05/001120/2006 ze dne 6.11.2006  
 

Smluvní strany  
 

Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Zhotovitel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  
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IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek dohodnutých touto 
servisní smlouvou a v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou uchazeče a 
smlouvou o dílo č. DIL/40/05/001120/2006. poskytnout servisní podporu na 
informačním systému objednatele, zejména zajištění provozuschopnosti 
informačního systému, jeho aktualizaci a provádění servisních zásahů, a to v 
rozsahu specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy. 
 
Poskytování servisních služeb se také řídí přílohou č. 12 smlouvy o dílo č. 
DIL/40/05/001120/2006 uzavřené dne 23.10.2006 mezi objednatelem a 
zhotovitelem, jejíž nedílnou přílohou č. 6 je tato servisní smlouva.  
 

Cena 
 

Cena za poskytování služeb a veškeré platební podmínky dle předmětu jsou 
sjednány a uvedeny ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.10.2006 mezi 
objednatelem a zhotovitelem pod č. smlouvy DIL/40/05/001120/2006 přičemž 
tato smlouva tvoří její nedílnou přílohu č. 6. 
 
Cena smí být měněna jen v souvislosti se změnou výše DPH. 
 

Plnění 
 
Zhotovitel bude zajišťovat plnou podporu pro objednatele při údržbě, 
rozšiřování a doplňování naimplementovaného systému po dobu 4 let od 
uvedení Servisního Kartového Centra do zkušebního provozu. 
 

Rozsah servisních služeb 
 

• Zhotovitel zajistí legislativní podporu v oblasti vydávání a správy čipových 
karet. 

• Zhotovitel zajistí služby podpory formou internetového help-desku. 
• Zhotovitel zajistí služby vzdálené konzultace. 
• Zhotovitel zajistí podporu a rozvoj dodaného informačního systému. 
• Zhotovitel zajistí inspekci implementovaného informačního systému. 
• Součástí plnění je i oprava nebo výměna HW v záruční době. 
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Detailní specifikace služeb poskytovaných v rámci této smlouvy je uvedena v 
příloze č.1. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 let a nabývá účinnosti dnem ukončení 
zkušebního provozu SKC na základě akceptačního a předávacího protokolu. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Rozsah servisní činnosti 
Příloha č. 2 - Specifikace způsobu poskytování servisních činností 
 

Příloha č. 1 – Rozsah servisní činnosti 
 

Legislativní podpora Řešení SKC 
 
Soubor servisních služeb poskytuje objednateli nárok na to, že bude dodaný 
produkt v souladu s aktuálním stavem právního řádu České republiky. Aktualizace 
bude zajišťována prostřednictvím jednotlivých aktualizací Řešení SKC.  
 
Podpora formou internetového help-desku 
 

Za účelem hlášení požadavků objednatele, poskytování vybraných aktualizací 
Řešení SKC a komunikaci související s jejich řešením zpřístupní zhotovitel 
objednateli internetovou službu (aplikaci) Customer Support Centre (CSC) v rámci 
svých internetových stránek. Objednatel bude všechny požadavky vztahující se k 
Řešení SKC hlásit zhotoviteli zejména prostřednictvím této aplikace. Předmět 
plnění „Služba Customer Support Centre“ bude poskytována každý pracovní den 
na internetových stránkách zhotovitele.  
 
Podpora služeb vzdálené konzultace 
 
Tato služba garantuje pomoc zhotovitele při řešení problémů objednatele 
souvisejících s Řešením SKC. Jedná se o vzdálené konzultace a řešení po 
telefonu. V havarijním případě má objednatel možnost vyžádat si konzultaci v 
místě objednatele. 
 

Zhotovitel zajistí podporu a rozvoj dodaného informačního systému 
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Zhotovitel se zavazuje podporovat Řešení SKC u objednatele ve smyslu podpory 
při řešení doplňujících a rozšiřujících projektů navazujících na implementaci 
systému, např. integrace kartových aplikací.  
 
Zhotovitel zajistí inspekci implementovaného informačního systému 
  
Zhotovitel zajistí pravidelnou inspekci implementovaného informačního systému 
objednatele každý třetí měsíc počínaje uvedením informačního systému 
objednatele do reálného provozu. Předmětem inspekce bude: 
 

• Kontrola velikosti databáze Řešení SKC 
• Optimalizace rozmístění databáze Řešení SKC 
• Optimalizace indexů databáze Řešení SKC 
• Kontrola protokolu chyb běhu aplikací Řešení SKC 
• Archivace protokolů a komunikačních datových souborů Řešení SKC 0 

Kontrola logů operačního systému Řešení SKC 
 

Součástí plnění je i oprava nebo výměna HW v záruční době 
 

V souladu s záručními podmínkami na jednotlivé HW komponenty informačního 
systému objednatele zajistí zhotovitel opravy a výměny těchto komponent 
objednateli.  
 

Příloha č. 2 - Specifikace způsobu poskytování servisních činností 
 

Zhotovitel se zavazuje podporovat Řešení SKC u objednatele ve smyslu podpory 
při řešení doplňujících a rozšiřujících projektů navazujících na implementaci 
systému (např. integrace nových kartových aplikací apod.), řešení chybových 
stavů a řešení legislativních požadavků. Tato podpora bude prováděna 
zhotovitelem formou aktualizace Řešení SKC. Zhotovitel bude poskytovat dva 
druhy Release: 
 

• standardní Release 
• mimořádná Release 
 

Pro účely této podpory rozvoje Řešení SKC jsou definovány tři kategorie 
požadavků: 
 

• Vada Řešení SKC. Tyto úpravy Řešení SKC budou dodávány formou 
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mimořádné Release 
• Legislativní úprava Řešení SKC. Tyto úpravy Řešení SKC budou dodávány 

formou mimořádné Release 
• Nové požadavky na Řešení SKC. Tyto úpravy budou zhotovitelem 

poskytovány objednateli dále uvedeným způsobem a budou dodávány formou 
standardní nebo mimořádné Release 

 
Ke zpracování a realizaci nových požadavků zhotovitele na Řešení SKC, které 
nejsou uznány nebo kvalifikovány jako vada nebo legislativní úprava Řešení SKC, 
bude sestavován Servisní plán. 

 

Standardní Release 
 

Zhotovitel je odpovědný za zpracování a implementaci standardní Release vždy 
do 30.9. každého kalendářního roku. V rámci poskytnutí Release zhotovitel 
objednateli dodá: 
 

• Vlastní programovou aktualizaci (Release) na příslušném médiu (CD, disketa, 
flash, apod.) či možnost stažení z internetu. 

• Dokument v elektronické podobě popisující jednotlivé programové aktualizace 
(Release Notes). Rozdílovou dokumentaci k uživatelské dokumentaci.  

• Zaškolení pověřených osob. 
• Zhotovitel odpovídá za aktualizaci systémové dokumentace k Řešení SKC. 

Zhotovitel dále odpovídá za poskytování aktuální verze Nápovědy k Řešení 
SKC.  

 
Mimořádná Release 
 
Objednatel může také oznamovat zhotoviteli své požadavky nad rámec 
odsouhlaseného servisního plánu. 
 

Zhotovitel na základě analýzy požadavku objednatele rozhodne o možnosti zařadit 
požadavek nad rámec servisního plánu do mimořádné Release. 
 

Zhotovitel požadavek ve lhůtě 14 kalendářních dní posoudí a sdělí písemně 
objednateli, zda jeho požadavek akceptuje či nikoliv a v jakém termínu bude tento 
nový požadavek řešen a dodán v release Řešení SKC. 
 

Zhotovitel je odpovědný za zpracováni a implementaci mimořádné Release ve 
vzájemně odsouhlaseném termínu s objednatelem. V rámci poskytnutí Release 
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zhotovitel objednateli dodá: 
 

• Vlastní programovou aktualizaci (Release) na příslušném médiu (CD, disketa, 
flash, apod.) či možnost stažení z internetu. 

• Dokument v elektronické podobě popisující jednotlivé programové aktualizace 
(Release Notes). Rozdílovou dokumentaci k uživatelské dokumentaci dodá 
zhotovitel v rámci následné standardní Release.  

• Zaškolení pověřených osob. 
• Zhotovitel odpovídá za aktualizaci systémové dokumentace k Řešení SKC. 

Zhotovitel dále odpovídá za poskytování aktuální verze Nápovědy k Řešení 
SKC v rámci následné standardní Release.  

 
Zhotovitel požadavek ve lhůtě 14 kalendářních dní posoudí a sdělí písemně 
objednateli, zda jeho žádost akceptuje či nikoliv. 
 
Ostatní podmínky poskytování servisní činnosti 
 
Kterákoliv Release k aplikačního programového vybavení Řešení SKC 
dodaná zhotovitelem objednateli je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon) a požívá plné ochrany podle tohoto zákona. Všechny úpravy 
a aktualizace aplikačního programového vybavení Řešení SKC se považují za 
jeho nedílnou součást. Jako taková se řídí Licenční smlouvou, která tvoří 
přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. 
 
 

Licenční smlouva č. LIC/40/05/001128/2006,  
která tvoří přílohu č. 7 ke smlouvě  

č. DIL/40/05/001120/2006 ze dne 6.11.2006  
 

Smluvní strany  
 

Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 
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Účel Smlouvy 
 
Účelem smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s poskytnutím práv k užití Software SKC pro provoz Servisního 
kartového centra. 
 
Licence bude poskytnuta pro využití vedení evidence nejméně o 50 000 vydaných 
čipových kartách a v rozsahu nezbytném pro kvalitní provoz SKC v souladu s 
vyhodnocením veřejné zakázky uveřejněné 28.6.2006 na centrální adrese, 
nabídkou uchazeče a zadávacími podmínkami. 
 
Licenční smlouva tvoří po jejím uzavření nedílnou přílohu č.7 Smlouvy o dílo č. 
DIL/40/05/001120/2006 uzavřené dne 23.10.2006.  
 
Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
Podrobné podmínky poskytnutí licence jsou uvedeny v příloze č.2 této Licenční 
smlouvy. 
 

Předmět smlouvy 
 
Haguess se zavazuje poskytnout HMP podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 
121/2000 Sb. autorského zákona oprávnění k výkonu práva užít Software SKC v 
licenci typu B.I.1. Tato licence umožňuje vést informace pro LIMIT 100.000 
evidovaných karet, počet konfigurovaných uživatelských STANIC je do 15 a Počet 
integrovaných K.APLIKACÍ je do 5. 
 
Cena za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle smlouvy o dílo  
č. DIL/40/05/001120/2006 ze dne 23.10.2006, jejíž je nedílnou přílohou. 
 
Cena za poskytnutí licence k Software SKC zahrnuje i cenu za dodávku 
příslušných nosičů a dokumentace a cenu za dopravu a balení. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména zákonem č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Přílohy: 
 
Příloha č.1 Podrobný popis software SKC 
Příloha č.2 Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 

Příloha č.1 – Podrobný popis software SKC 
 
Software SKC se skládá ze čtyř licencovaných dále vyjmenovaných a popsaných 
SW produktu, které tvoří jeden funkční konfigurovatelný celek. 
 
• Univerzální řídící systém (System KRONUS) 
• Systém pro správu karet (Card Management System QUANTO) 
• Datový zúčtovací systém (Settlement System KWADROM) 
• Zázemí elektronické peněženky (Back-Office E-Purse CHANSON) 
 
Licence na Software SKC je poskytována vždy časově neomezená, 
nepřenositelná a nevýhradní. Součástí Licence Aplikace SKC nejsou zdrojové 
kódy.  
 

Příloha č.2 – Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 
Poskytovatel zaručuje, že je osobou výhradně oprávněnou k výkonu majetkových 
práv k Software SKC podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Licenční 
smlouvy a všech autorských práv s tímto Software SKC spojených, a že je ze 
zákona oprávněn poskytovat licenci k využívání Software SKC bez souhlasu třetí 
strany. 
 

• Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských 
práv spojených se Software SKC této Licenční smlouvy je poskytovatel, který 
nabyvateli poskytuje licenci pro využívání Software SKC. 

• Nabyvatel se zavazuje používat Software SKC tak, aby nedošlo k porušení či 
ohrožení autorských práv poskytovatele. 

• Převést oprávnění získané na základě této smlouvy na třetí osobu smí 
nabyvatel pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. 

• Součástí poskytovatelem nabyvateli poskytnuté licence nejsou zdrojové 
kódy k Software SKC. 

• Oprava Software SKC (aktualizace nebo též release) je dílem ve smyslu zák. 
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a požívá plné ochrany podle tohoto zákona. 
Všechny úpravy a aktualizace Software SKC se považují za jeho nedílnou 
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součást. 
• Nabyvatel souhlasí s tím, že nesmí provádět žádné změny do Software SKC 

ani do doprovodných souboru vyjma takových změn, které jsou prováděny 
obslužnými programy dodanými s instalací Software SKC. Nabyvatel je 
povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které mají nebo mohou 
mít vliv na Software SKC, a to před jejich provedením. 

• Nabyvatel není oprávněn zkoumat Software SKC, studovat jej nebo zkoušet 
jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen 
kterýkoliv prvek Software SKC, jinak než v rámci obvyklého využívání 
programu. K jakýmkoliv úpravám, doplňkům a změnám Software SKC nebo 
jeho doprovodné dokumentace, a to i když takové zásahy směřují k opravě 
zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním 
využití nabyvatelem, je nabyvatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. 

• Veškeré myšlenky a jejich vyjádření obsažené v licenčních produktech jsou 
zároveň předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Předmětem 
obchodního tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech 
obchodní, výrobní a technické povahy týkající se předmětných licenčních 
produktů, které byly poskytovatelem předány nabyvateli v souvislosti s 
poskytnutím licence. Nabyvatel se zavazuje využívat poskytnuté podklady a 
informace výlučně k sjednanému užití Software SKC. Je zcela nepřípustné 
jejich užití k jinému účelu, zejména k vlastnímu vývoji či výrobě stejného či 
obdobného počítačového programu. Stejně tak je nepřípustné umožnit užití 
těchto podkladů a informací třetími osobami, ať již k takovému či k jakémukoliv 
jinému účelu. Nabyvatel se zavazuje držet skutečnosti tvořící předmět 
obchodního tajemství přísně v tajnosti a dbát, aby tyto skutečnosti nebyly 
sděleny, svěřeny či jinak zpřístupněny třetím osobám, ledaže by k tomu dostal 
předchozí písemný souhlas poskytovatel.  

 
 

Smlouva o úschově  
č. USC/40/05/001153/2006 ze dne 11.12.2006 

 
Smluvní strany  

 
Složitel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  
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Schovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  
IČ: 25085166, zastoupená Ing. Jiřím Bláhou a RNDr. Janem 
Kodovským, členy představenstva 

 
Dodatek č.1 ze dne 15.2.2006 za MHMP zastoupení Ivanem Seyčkem  

za HAGUESS zastoupení Ing. Jiřím Bláhou a 
RNDr. Janem Kodovským 

Dodatek č.2 ze dne 12.3.2007 za MHMP zastoupení Ivanem Seyčkem  
za HAGUESS zastoupení Ing. Jiřím Bláhou a 
RNDr. Janem Kodovským 

 
Předmět úschovy 

 
Haguess je majitelem souboru hardware a software „Řešení PKI pro čipovou 
kartu“, který získal na základě smlouvy uzavřené dne 25.10.2006 se společností 
Monet+, a.s. pod č. INO/40/05/001121/2006 a souboru hardware a software 
„Řešení SKC“ na základě smlouvy uzavřené dne 23.10.2006 se společností 
Haguess, a.s. pod č. DIL/40/05/001120/2006. Přesný popis zařízení je uveden v 
Příloze č. 1 této smlouvy. 
 
Haguess se zavazuje, že tato zařízení bude ve své provozovně na adrese Na 
Sychrově 975/8, 101 00 Praha 10 pro HMP bezplatně opatrovat. 
 

Doba uložení 
 
Závazek Haguess se sjednává pro realizaci projektu „Řešení SKC“ nejpozději do 
30.6.2007. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Přílohy: 
 
Příloha č.1 Popis zařízení 
 
Dodatek č.1 ze dne 15.12.2006 – Nahrazení Přílohy č.1 novou přílohou 
 
Dodatek č.2 ze dne 12.3.2007 – Doplnění Přílohy č.1 o nové položky 
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Smlouva o dílo č. INO/40/05/001270/2007  
ze dne 26.2.2007  

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Ivanem Seyčkem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Zhotovitel: Haguess s.r.o. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedkyní 
představenstva 

 
Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je závazek: 
 
• Dodat, instalovat a zprovoznit potřebné hardwarové prostředky, dodat a 

instalovat programové vybavení pro realizaci Kartové aplikace parkování 
• Plně integrovat řešení Kartové aplikace Parkování do Servisního kartového 

centra HMP 
• Implementovat řešení Kartové aplikace parkování, předat je do zkušebního 

provozu, včetně příslušných datových nosičů obsahujících toto řešení a zavést 
do rutinního provozu po úspěšném ukončení zkušebního provozu 

 
Specifikace díla 

 

• Dodávka licence Kartové aplikace Parkování (KAP) pro 50.000 držitelů karet a 
150.000 parkovacích automatů 

• Dodávka operačního, standardního a aplikačního SW, systémového SW a HW 
• Zajištění úpravy stávajících parkovacích automatů 
• Zajištění zkušebního provozu KAP  
• Návrh procesů a vazeb na Servisní kartové centrum a MHP 
 

Cena a platební podmínky 
 

 Cena (bez DPH) Cena (s DPH) 
Poskytnutí licence KAP pro 50.000 držitelů 
karet a 150.000 parkovacích automatů 

1.613.500 Kč 1.920.065 Kč 



 

 

 

 
 

Strana 23 (celkem 165) 
 
 

Dodávka HW a SW 401.515 Kč 477.803 Kč 
Úprava stávajících parkovacích automatů 6.359.980 Kč 7.568.376 Kč 
Zajištění zkušebního provozu po dobu 6-ti 
měsíců 505.100 Kč 601.069 Kč 

Cena Celkem 8.880.095 Kč 10.567.313 Kč 
 
Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady spojené s provedením díla, včetně 
licencí operačního a standardního software, hardware a základních licencí 
aplikačního software v rozsahu, v jakém je zhotovitel povinen tyto dodat a zajistit. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace licence Kartové aplikace Parkování 
Příloha č.2 Specifikace systémového SW a HW 
Příloha č.3 Specifikace úprav parkovacích automatů 
Příloha č.4 Specifikace zkušebního provozu 
Příloha č.5 Specifikace návrhu procesních změn v důsledku zavedení Kartové 

aplikace Parkování  
Příloha č.6 Detailní časový harmonogram a poskytovaná součinnost 
Příloha č.7 Přehled subdodavatelů 
Příloha č.8 Fotokopie pojistné smlouvy 
 
 

Smlouva o poskytnutí služeb servisu KAP  
č. DIL/40/05/001271/2007 ze dne 26.2.2007  

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 

Předmět smlouvy 
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Předmětem smlouvy je závazek Haguess poskytovat servisní podporu na IS 
Kartová aplikace Parkování (KAP), tzn. zajišťovat provozuschopnost IS KAP, jeho 
aktualizaci a provádět servisní zásahy. 
 

Cena a platební podmínky 
 

Cena za poskytnutí služeb technické podpory KAP je ve výši 1.170.000 Kč bez 
DPH, tj. 1.392.300 včetně DPH. Cena bude uhrazena na základě daňových 
dokladů, a to vždy zpětně za 3 měsíce 
 

Plnění 
 
Zhotovitel bude zajišťovat plnou podporu pro objednatele při údržbě, 
rozšiřování a doplňování naimplementovaného systému po dobu 2 let od 
uvedení KAP do zkušebního provozu. 
 

IV. 
Rozsah servisních služeb 

 
• Poskytovatel zajistí legislativní podporu v oblasti provozování KAP 
• Poskytovatel zajistí služby podpory formou internetového help-desku. 
• Poskytovatel zajistí služby vzdálené konzultace. 
• Poskytovatel zajistí podporu a rozvoj dodaného informačního systému. 
• Poskytovatel zajistí inspekci implementovaného informačního systému. 
• Součástí plnění je i oprava nebo výměna HW v záruční době. 
 
Detailní specifikace služeb poskytovaných v rámci této smlouvy je uvedena v 
příloze č.1. 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 let a nabývá účinnosti dnem ukončení 
zkušebního provozu KAP na základě akceptačního a předávacího protokolu. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Podmínky služeb technické podpory aplikace KAP 
Příloha č. 2 - Specifikace způsobu poskytování servisních činností 
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Příloha č. 1 – Podmínky služeb technické podpory aplikace KAP 

 

Legislativní podpora KAP 
 
Soubor servisních služeb poskytuje objednateli nárok na to, že bude dodaný 
produkt v souladu s aktuálním stavem právního řádu České republiky. Aktualizace 
bude zajišťována prostřednictvím jednotlivých aktualizací KAP.  
 
Podpora formou internetového help-desku 
 

Poskytovatel zpřístupní objednateli internetovou službu Customer Support Centre 
(CSC) v rámci svých internetových stránek a účelem hlášení požadavků 
objednatele, poskytování vybraných aktualizací KAP a komunikaci související 
s jejich řešením. Objednatel bude všechny požadavky vztahující se k SW KAP 
hlásit poskytovateli zejména prostřednictvím této aplikace. Předmět plnění „Služba 
Customer Support Centre“ bude poskytována každý pracovní den na 
internetových stránkách poskytovatele.  
 
Podpora služeb vzdálené konzultace 
 
Tato služba garantuje pomoc poskytovatele při řešení problémů objednatele 
souvisejících s KAP. Jedná se o vzdálené konzultace a řešení po telefonu. V 
havarijním případě má objednatel možnost vyžádat si konzultaci v místě 
objednatele. 
 

Poskytovatel zajistí podporu a rozvoj dodaného informačního systému 
 

Poskytovatel se zavazuje podporovat KAP u objednatele ve smyslu podpory při 
řešení doplňujících a rozšiřujících projektů navazujících na implementaci systému, 
např. integrace kartových aplikací.  
 
Poskytovatel zajistí inspekci implementovaného informačního systému 
  
Poskytovatel zajistí pravidelnou inspekci implementovaného informačního 
systému objednatele každý třetí měsíc počínaje uvedením informačního systému 
objednatele do reálného provozu. Předmětem inspekce bude: 
 

• Kontrola velikosti databáze KAP 
• Optimalizace rozmístění databáze KAP 
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• Optimalizace indexů databáze KAP 
• Kontrola protokolu chyb běhu aplikací KAP 
• Archivace protokolů a komunikačních datových souborů KAP 
• Kontrola logů operačního systému KAP 
 

Součástí plnění je i oprava nebo výměna HW v záruční době 
 

V souladu s záručními podmínkami na jednotlivé HW komponenty informačního 
systému objednatele zajistí poskytovatel opravy a výměny těchto komponent.  
 

Příloha č. 2 - Specifikace způsobu poskytování servisních činností 
 

Poskytovatel se zavazuje podporovat KAP u objednatele ve smyslu podpory při 
řešení doplňujících a rozšiřujících projektů navazujících na implementaci systému, 
řešení chybových stavů a řešení legislativních požadavků. Tato podpora bude 
prováděna formou aktualizace KAP. Poskytovatel bude objednateli poskytovat dva 
druhy Release: 
 

• standardní Release 
• mimořádná Release 
 

Pro účely této podpory rozvoje KAP jsou definovány tři kategorie požadavků: 
 

• Vada KAP. Tyto úpravy KAP budou dodávány formou mimořádné Release 
• Legislativní úprava KAP. Tyto úpravy KAP budou dodávány formou 

mimořádné Release 
• Nové požadavky na KAP. Tyto úpravy budou zhotovitelem poskytovány 

objednateli dále uvedeným způsobem a budou dodávány formou standardní 
nebo mimořádné Release 

 
Ke zpracování a realizaci nových požadavků poskytovatele na KAP, které nejsou 
uznány nebo kvalifikovány jako vada nebo legislativní úprava KAP, bude 
sestavován Servisní plán. 

 
Standardní Release 

 

Poskytovatel je odpovědný za zpracování a implementaci standardní Release 
vždy do 30.9. každého kalendářního roku. V rámci poskytnutí Release 
poskytovatel objednateli dodá: 
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• Vlastní programovou aktualizaci (Release) na příslušném médiu (CD, disketa, 
flash, apod.) či možnost stažení z internetu. 

• Dokument v elektronické podobě popisující jednotlivé programové aktualizace 
(Release Notes). Rozdílovou dokumentaci k uživatelské dokumentaci.  

• Zaškolení pověřených osob. 
• Poskytovatel odpovídá za aktualizaci systémové dokumentace k KAP. 

Poskytovatel dále odpovídá za poskytování aktuální verze Nápovědy k KAP.  
 

Mimořádná Release 
 
Objednatel může také oznamovat zhotoviteli své požadavky nad rámec 
odsouhlaseného servisního plánu. 
 

Poskytovatel na základě analýzy požadavku objednatele rozhodne o možnosti 
zařadit požadavek nad rámec servisního plánu do mimořádné Release. 
 

Poskytovatel požadavek ve lhůtě 14 kalendářních dní posoudí a sdělí písemně 
objednateli, zda jeho požadavek akceptuje či nikoliv a v jakém termínu bude tento 
nový požadavek řešen a dodán v release KAP. 
 
Poskytovatel je odpovědný za zpracováni a implementaci mimořádné Release ve 
vzájemně odsouhlaseném termínu s objednatelem. V rámci poskytnutí Release 
zhotovitel objednateli dodá: 
 

• Vlastní programovou aktualizaci (Release) na příslušném médiu (CD, disketa, 
flash, apod.) či možnost stažení z internetu. 

• Dokument v elektronické podobě popisující jednotlivé programové aktualizace 
(Release Notes). Rozdílovou dokumentaci k uživatelské dokumentaci dodá 
zhotovitel v rámci následné standardní Release.  

• Zaškolení pověřených osob. 
• Poskytovatel odpovídá za aktualizaci systémové dokumentace k KAP. 

Poskytovatel dále odpovídá za poskytování aktuální verze Nápovědy k KAP v 
rámci následné standardní Release.  

 
Poskytovatel požadavek ve lhůtě 14 kalendářních dní posoudí a sdělí písemně 
objednateli, zda jeho žádost akceptuje či nikoliv. 
 
Ostatní podmínky poskytování servisní činnosti 
 
Kterákoliv Release k aplikačního programového vybavení KAP dodaná 
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poskytovatelem je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a 
požívá plné ochrany podle tohoto zákona. Všechny úpravy a aktualizace 
aplikačního programového vybavení KAP se považují za jeho nedílnou součást. 
Jako taková se řídí Licenční smlouvou LIC/40/01/001270/2007, uzavřenou 
mezi smluvními stranami. 
 
 

Licenční smlouva  
č. LIC/40/05/001272/2007 ze dne 26.2.2007  

 
Smluvní strany  

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Účel Smlouvy 

 
Účelem smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s poskytnutím práv k užití Software KAP pro provoz Kartové aplikace 
Parkování. 
 
Licence je poskytnuta pro využití vedení evidence Kartové aplikace parkování pro  
50.000 vydaných čipových karet s nahranou Kartovou aplikací Parkování 
umožňující využití na 150 parkovacích automatech libovolně umístěných v zónách 
placeného stání HMP.  
 
Licenční smlouva tvoří po jejím uzavření nedílnou přílohu č.7 Smlouvy o dílo č. 
DIL/40/05/001120/2006 uzavřené dne 23.10.2006.  
 
Podrobné podmínky poskytnutí licence jsou uvedeny v příloze č.2 této Licenční 
smlouvy. 
 

Předmět smlouvy 
 
Haguess se zavazuje poskytnout HMP podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 
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121/2000 Sb. autorského zákona oprávnění k výkonu práva užít Software KAP v 
licenci typu D.III.1.a.  
 
Tato Licence umožňuje správu Kartové aplikace Parkování na 10 Stanicích 
vybavených software KAP, umožňuje evidovat informace pro limit o 50.000 
evidovaných karet s nahranou kartovou aplikací parkování a současně umožňuje 
vést informace o využití kartové aplikace parkování pro počet integrovaných 
parkovacích automatů (POS) do 150, a to včetně zajištění sběru elektronických 
transakcí na nich prováděných. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména zákonem č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Podrobný popis software KAP 
Příloha č.2 Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 
 

Příloha č.1 – Podrobný popis software KAP 
 
Software KAP se skládá softwarového produktu GUESS, který zajišťuje správu 
kartové aplikace parkování a sběr elektronických transakcí provedených kartou na 
jednotlivých parkovacích automatech. Všechny softwarové produkty jsou plně 
integrovány do Řešení SKC nabyvatele licence, které se skládá ze softwarových 
produktů Kronus, Quanto, Kwadrom a Chanson. 
 
Licence na Software SKC je poskytována vždy časově neomezená, 
nepřenositelná a nevýhradní. Součástí Licence Aplikace SKC nejsou zdrojové 
kódy.  
 

Příloha č.2 – Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 
Poskytovatel zaručuje, že je výhradním majitelem software KAP a všech 
autorských práv spojených s tímto softwarem, a že je ze zákona oprávněn 



 

 

 

 
 

Strana 30 (celkem 165) 
 
 

poskytovat licenci k využívání software KAP bez souhlasu třetí strany. 
 

• Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských 
práv spojených se Software KAP této Licenční smlouvy je poskytovatel, který 
nabyvateli poskytuje licenci pro využívání Software KAP. 

• Nabyvatel se zavazuje používat Software KAP tak, aby nedošlo k porušení či 
ohrožení autorských práv poskytovatele. 

• Převést oprávnění získané na základě této smlouvy na třetí osobu smí 
nabyvatel pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. 

• Součástí poskytovatelem nabyvateli poskytnuté licence nejsou zdrojové 
kódy k Software KAP. 

• Úprava Software KAP (aktualizace nebo též release) je dílem ve smyslu zák. 
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a požívá plné ochrany podle tohoto zákona. 
Všechny úpravy a aktualizace Software KAP se považují za jeho nedílnou 
součást. 

• Nabyvatel souhlasí s tím, že nesmí provádět žádné změny do Software KAP 
ani do doprovodných souboru vyjma takových změn, které jsou prováděny 
obslužnými programy dodanými s instalací Software SKC. Nabyvatel je 
povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které mají nebo mohou 
mít vliv na Software KAP, a to před jejich provedením. 

• Nabyvatel není oprávněn zkoumat Software KAP, studovat jej nebo zkoušet 
jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen 
kterýkoliv prvek Software KAP, jinak než v rámci obvyklého využívání 
programu. K jakýmkoliv úpravám, doplňkům a změnám Software KAP nebo 
jeho doprovodné dokumentace, a to i když takové zásahy směřují k opravě 
zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním 
využití nabyvatelem, je nabyvatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. 

• Veškeré myšlenky a jejich vyjádření obsažené v licenčních produktech jsou 
zároveň předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Předmětem 
obchodního tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech 
obchodní, výrobní a technické povahy týkající se předmětných licenčních 
produktů, které byly poskytovatelem předány nabyvateli v souvislosti s 
poskytnutím licence. Nabyvatel se zavazuje využívat poskytnuté podklady a 
informace výlučně k sjednanému užití Software KAP. Je zcela nepřípustné 
jejich užití k jinému účelu, zejména k vlastnímu vývoji či výrobě stejného či 
obdobného počítačového programu. Stejně tak je nepřípustné umožnit užití 
těchto podkladů a informací třetími osobami, ať již k takovému či k jakémukoliv 
jinému účelu. Nabyvatel se zavazuje držet skutečnosti tvořící předmět 
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obchodního tajemství přísně v tajnosti a dbát, aby tyto skutečnosti nebyly 
sděleny, svěřeny či jinak zpřístupněny třetím osobám, ledaže by k tomu dostal 
předchozí písemný souhlas poskytovatel.  

 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS  
č. INO/40/05/001296/2007 ze dne 12.4.2007 

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ivanem Seyčkem, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 

Dodatek č.1 ze dne 24.9.2007 za MHMP zastoupení Ing. Václavem Krausem  
za HAGUESS zastoupení Miroslavou Turkovou 

Dodatek č.2 ze dne 26.9.2007 za MHMP zastoupení Ing. Václavem Krausem  
za HAGUESS zastoupení Miroslavou Turkovou 

 

Předmět smlouvy 
 

• Zajištění provozu PCKS včetně personálního obsazení a umístění systému 
SKC v prostorách poskytovatele, jakož i zajištění služby externí personalizační 
linky 

• Zajištění provozu kontaktního místa PCKS v objektu „Palác Adria“ včetně 
poskytnutí prostor, vybavení a personálního zajištění a sběru hotovosti 

• Zajištění provozu kontaktního místa PCKS ve „Škodově Paláci“ včetně 
personálního obsazení a sběru hotovosti 

• Zajištění datového propojení kontaktních míst s kartovým centrem 
• Zajištění provozu webové prezentace opencard včetně redakční obsluhy 
• Zajištění svozu hotovosti z kontaktních míst a přípravy podkladů pro 

rozúčtování  
 
Dodatek č.1 ze dne24.9.2007 – doplnění předmětu smlouvy 
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• Zajištění provozu OCSP serveru 
 
Dodatek č.2 ze dne26.9.2007 – doplnění předmětu smlouvy 
 
• Zajištění provozu kartové aplikace parkování 
 

Cena a platební podmínky 
 
Celková cena plnění činí 14.601.081,- Kč bez DPH. Cena včetně DPH činí 
17.385.287,- Kč. 
 
Cena je členěna takto: 

Činnost Cena 
 (bez DPH) 

Cena 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 6.906.484 Kč 8.218.716 Kč 
Zajištění provozu kontaktního místa ve Škodově 
Paláci 

2.156.128 Kč 2.565.792 Kč 

Zajištění provozu rozšiřujícího kontaktního místa  3.009.671 Kč 3.581.508 Kč 
Telekomunikační služby (uživatelská linka) 799.344 Kč 951.219 Kč 

Ostatní služby 1.729.455 Kč 2.058.051 Kč 

Celkem za 6 měsíců 14.601.081 Kč 17.375.287 Kč 
Celkem 2.433.514 Kč 2.895.881 Kč 

 
Cena zahrnuje odměnu a veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním 
služeb. Cena za poskytované služby bude vyúčtována vždy k 15 dni měsíce, ve 
kterém probíhá poskytování služby, a to na základě akceptačního protokolu 
obsahujícího vyhodnocení monitoringu dokládajícího poskytování služeb 
 
Dodatek č.2 ze dne 26.9.2007 – změna ceny 
 

Činnost Cena 
 (bez DPH) 

Cena 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu PCKS 7.635.506 Kč 9.086.252 Kč 
Zajištění provozu kontaktního místa ve Škodově 
Paláci 

359.356 Kč 427.634 Kč 

Zajištění provozu rozšiřujícího kontaktního místa  3.327.362 Kč 3.959.561 Kč 
Telekomunikační služby (uživatelská linka) 883.721 Kč 1.051.628 Kč 
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Ostatní služby 1.912.011 Kč 2.275.293 Kč 

KAP 1.10-31.10.2007 384.183 Kč 457.178 Kč 
Celkem za 7 měsíců 14.502.139 Kč 17.257.529 Kč 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Termín plnění smlouvy je stanoven na dobu určitou od 1.4.2007 do 30.9.2007. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace provozu SKC 
Příloha č.2 Specifikace provozu kontaktního místa Palác Adria 
Příloha č.3 Specifikace provozu kontaktního místa ve Škodově Paláci 
Příloha č.4 Specifikace datového propojení kontaktních míst 
Příloha č.5 Specifikace provozu webové prezentace 
Příloha č.6 Specifikace svozu hotovosti a přípravy dokladů 
Příloha č.7 Specifikace součinnosti 
Příloha č.8 Specifikace monitoringu kvality služeb 
Příloha č.9 Odstraňování vad 
 

Dodatek č.1 ze dne24.9.2007 – doplnění přílohy 
 

Příloha č.10 Specifikace provozu OCSP serveru 
 
OCSP server je technické řešení, které slouží k zajištění verifikace platnosti 
certifikátu na kartě opencard, ve vazbě na centrální řešení SKC. 
 
OCSP server bude umístěn ve stejných prostorách, jako Centrální pracoviště 
SKC. 
 
Veškeré náklady spojené s pořízením a implementací OCSP serveru do 
centrálního pracoviště a jeho technickou podporu, hradí MHMP na svůj účet, 
stejně jako náklady na činnosti spojené s ukončením poskytování služeb. 
 
Provozní náklady spojené s provozem OCSP serveru hradí Haguess na svůj účet, 
a MHMP je povinen  hradit pouze náklady ve výši určené smlouvou. 
 
MHMP je povinen zajistit přímo nebo prostřednictvím třetích osob podporu OCSP 
serveru a spol. Haguess je povinen sdělit na jakých kontaktech a jakým způsobem 
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je technická podpora poskytována. 
 
Dodatek č.2 ze dne26.9.2007 – doplnění přílohy 
 

Příloha č.11 Specifikace provozu kartové aplikace parkování 
 

Termín zajištění provozu Kartové aplikace parkování je stanoven od 1.10.2007 do 
31.10.2007 v návaznosti na zajištění zkušebního provozu KAP provozovatelem na 
základě smlouvy o realizaci kartové aplikaci pakování dle evidence objednatele  
č. INO/40/05/0001270/2007. 
 
Nestandardně je v dodatku č.2 prodloužená tzv. doba platnosti smlouvy do 
31.10.2007 včetně změn platebních podmínek zpětně za celou dobu trvání 
smlouvy (1.4.-30.9.2007).  
 
 

Smlouva o převodu ochranné známky a licenční smlouva 
č. LIC/40/00/001312/2007 ze dne 18.5.2007 

 
Smluvní strany  

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Ivanem Seyčkem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Převodce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 

Převodce je jediným majitelem slovně grafické ochranné známky opencard. 
Přihláška byla podána dne 31.3.2006 pod č. přihlášky 0-436118. Tato známka 
byla zapsána dne 16 4.2007 s právem priority od 31.3.2006 pod č. zápisu 289392 
u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Ochranná známka je zaregistrována 
pro třídy výrobků a služeb č. 9, 35, 37, 38, 39, 41 a 42 dle niceského třídění. Výpis 
z databáze ochranných známek tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
Převodce převádí na nabyvatele veškerá práva a povinnosti spojená s ochrannou 
známkou na nabyvatele bezúplatně. 
 
Nabyvatel zřizuje pro převodce licenci pro užívání ochranné známky pro všechny 
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výrobky a služby v zapsaných třídách podle niceského třídění. Tato licence je 
poskytnuta jako nevýlučná. Nabyvatel se zároveň zavazuje, že neposkytne licenci 
třetímu subjektu bez souhlasu majitele licence. Toto omezení se vztahuje jak na 
poskytnutí licence v plném rozsahu výrobku i služeb, tak i pro licenci s jakkoli 
omezeným rozsahem výrobků a služeb. 
 
Licence je zřízena bezúplatně. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Výpis z databáze ochranných známek 
 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS  
č. INO/40/01/001386/2007 ze dne 31.10.2007  

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 

Předmět plnění 
 

• Zajištění provozu SKC včetně personálního obsazení a umístění systému 
SKC v prostorách uchazeče 

• Poskytování provozu záložního systému Centrálního pracoviště SKC 
• Zajištění provozu kontaktního místa včetně prostor, vybavení, personálního 

zajištění a sběru hotovosti 
• Zajištění datového propojení kontaktního místa s Centrálním pracovištěm SKC 
• Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 
• Zajištění provozu webové prezentace opencard včetně redakční obsluhy 
• Zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a přípravy podkladů pro 

rozúčtování  
• Poskytování služeb informační podpory pro kontaktní místa provozované HMP 
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• Zajištění provozu kartové služby parkování 
• Zajištění výroby formulářů a uživatelských materiálů pro žadatele/uživatele 

opencard 
• Zajištění produktové personalizace 50 tisíc karet MIFARE Standard nebo 

MIFARE DESfire 
 

Termín plnění 
 
Termín plnění je stanoven na dobu určitou od 1.11.2007 do 31.7.2008. Maximální 
počet vydaných a současně evidovaných karet je 100.000 kusů. 

 
Cena a platební podmínky 

 
Cena služby bude hrazená měsíčně, dle platebního kalendáře, a to: 
 

Činnost Cena 
 (bez DPH) 

Cena 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC včetně personálního 
obsazení a umístění v prostorách uchazeče 7.209.036 Kč 8.578.753 Kč 

Poskytování provozu záložního systému 
Centrálního pracoviště SKC 1.533.060 Kč 1.824.342 Kč 

Zajištění provozu kontaktního místa včetně 
prostor, vybavení, personálního zajištění a sběru 
hotovosti  

3.713.328 Kč 4.418.860 Kč 

Zajištění datového propojení kontaktního místa 
s Centrálním pracovištěm SKC 130.588 Kč 155.400 Kč 

Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 531.000 Kč 631.890 Kč 

Zajištění provozu webové prezentace včetně 
redakční obsluhy 

26.719 Kč 31.795 Kč 

Zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a 
přípravy podkladů pro rozúčtování 

443.250 Kč 527.468 Kč 

Poskytování služeb informační podpory pro 
kontaktní místa provozované HMP 

92.610 Kč 110.206 Kč 

Zajištění provozu kartové služby parkování 3.115.277 Kč 3.707.180 Kč 
Celkem za služby 16.794.868 Kč 19.985.893 Kč 
Měsíčně k fakturaci 1.866.096 Kč 2.220.655 Kč 

 
Cena za materiál bude hrazená dle spotřeby materiálu, poskytovatel se zavazuje 
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dodržet následující maximální jednotkové ceny: 
 

Zajištění provozu SKC – personalizace vydaných karet 
 Jednotková cena 

 (bez DPH) 
Jednotková cena 

(s DPH) 
Spotř. mat. a kompletační činnosti–1 karta 31,17 Kč 37,09 Kč 
 

Zajištění výroby formulářů a uživatelských materiálů karet opencard 

Formulář 
Jednotková cena 

 (bez DPH) 
Jednotková cena 

(s DPH) 
Žádost o vydání karty 27,31 Kč 32,50 Kč 
Podmínky vydávání a užívání karty 12,77 Kč 15,20 Kč 
Poučení o zpracování osobních údajů 3,86 Kč 4,59 Kč 
Žádost o změnu stavu karty 27,31 Kč 32,50 Kč 
Oznámení o změně údajů 27,31 Kč 32,50 Kč 
Žádost o zrušení karty 27,31 Kč 32,50 Kč 
Potvrzení o převzetí karty 3,86 Kč 4,59 Kč 
Nosič karty 18,41 Kč 21,91 Kč 
Kompletační obálka 24,05 Kč 28,62 Kč 
Uživatelská příručka 24,49 Kč 29,15 Kč 
Leták 5,20 Kč 6,18 Kč 
 

Zajištění produktové personalizace 50 tisíc karet MIFARE Standard nebo 
MIFARE DESFire 

Typ karty 
Jednotková cena 

 (bez DPH) 
Jednotková cena 

(s DPH) 
Hybridní karta MIFARE Standard 4kB 190 Kč 226,10 Kč 
Hybridní karta MIFARE DESFire 8kB 285 Kč 339,15 Kč 
 
Cena zahrnuje odměnu a veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním 
služeb. Cena bude hrazena měsíčně, vždy k prvnímu kalendářnímu dni období, 
v němž jsou služby poskytovány, a to na základě zprávy o činnosti PCKS za 
příslušný kalendářní měsíc obsahující vyhodnocení monitoringu dokládajícího 
poskytování služeb.  
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XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace provozu SKC 
Příloha č.2 Specifikace provozu záložního systému 
Příloha č.3 Specifikace provozu kontaktního místa  
Příloha č.4 Specifikace datového propojení kontaktních míst 
Příloha č.5 Specifikace provozu webové prezentace 
Příloha č.6 Specifikace svozu hotovosti a přípravy dokladů 
Příloha č.7 Specifikace součinnosti 
Příloha č.8 Specifikace monitoringu kvality služeb 
Příloha č.9 Odstraňování vad 
Příloha č.10 Specifikace provozu KAP 
Příloha č.11 Specifikace podpory kontaktních míst MHMP 
Příloha č.12 Specifikace výroby formulářů a uživatelských příruček 
Příloha č.13 Specifikace produktové personalizace 
 
 

Smlouva o dílo č. DIL/40/01/001529/2008  
ze dne 21.4.2008  

 
Smluvní strany  

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Zhotovitel: Haguess s.r.o. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Ing. Jiřím Bláhou a RNDr. Janem 
Kodovským, členy představenstva 

 
Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je závazek: 
 
• Poskytnout licenci kartové aplikace parkování (KAPII) 
• Dodat, inicializovat a implementovat SAM moduly včetně programového 
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vybavení do jednotlivých parkovacích automatů v zónách placeného stání 
HMP za účelem akceptace úhrad parkování kartou opencard 

• Integrovat „Kartovou aplikaci parkování pro nové zóny placeného stání“ do 
stávajícího řešení Kartové aplikace parkování a Servisního kartového centra 

 
Specifikace díla 

 

• Poskytnutí licence k užívání aplikačního software GUESS pro 50.000 držitelů 
a 300 parkovacích automatů 

• Dodávka systémového HW a SW 
• Dodávka 298 SAM modulů pro parkovací automaty 
 

Cena a platební podmínky 
 

 Cena (bez DPH) Cena (s DPH) 
Cena za poskytnutí licence KAPII pro 50.000 
držitelů karet a 300.000 parkovacích automatů 2.912.200 Kč 3.465.518 Kč 

Cena za dodávku HW a SW 550.000 Kč 654.500 Kč 
Cena za dodávku SAM modulů 1.233.720 Kč 1.468.127 Kč 
Cena Celkem 4.695.920 Kč 5.588.145 Kč 
 
Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady spojené s provedením díla, včetně 
licencí operačního a standardního software, hardware a základních licencí 
aplikačního software v rozsahu, v jakém je zhotovitel povinen tyto dodat a zajistit. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace licence „Kartové aplikace parkování pro nové zóny 

placeného stání“ 
Příloha č.2 Specifikace systémového SW a HW 
Příloha č.3 Specifikace technického řešení SAM modulů 
Příloha č.4 Vzor servisní smlouvy 
Příloha č.5 Vzor licenční smlouvy 
Příloha č.6 Detailní časový harmonogram a poskytovaná součinnost 
Příloha č.7 Vady, jejich kategorizace způsob jejich odstranění 
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Licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008  
ze dne 14.7.2008 

 
Smluvní strany  

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s poskytnutím práv k užití (licence) softwarových produktu 
specifikovaných podrobně v příloze č. 1 této Licenční smlouvy za účelem provozu 
Servisního Kartového Centra. 

 
Licence bude poskytnuta pro využití vedení evidence o 200 000 vydaných 
čipových kartách a v rozsahu nezbytném pro kvalitní provoz Servisního Kartového 
Centra. Licence je toto smlouvou rozšířena z původně poskytnutého typu licence 
B. I. 1 na typ licence C. III. 1. v souladu s přílohou č. 1 této licenční smlouvy. 

 
Tato licenční smlouva se uzavírá na celou dobu trvání majetkových práv k 
Software SKC. 
 
Podrobné podmínky poskytnutí licence jsou uvedeny v příloze č. 2 této Licenční 
smlouvy. 
 

Předmět smlouvy 
 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout nabyvateli podle ustanovení § 46 a násl. 
zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávnění k výkonu práva užít Software SKC v licenci typu C. III. 1. Licence se 
uděluje ve formě nevýhradní a nepřenosné licence. Nabyvatel není povinen 
licenci využít. Licence podle tohoto článku se poskytuje jako časově neomezená. 
Tato licence nahrazuje úvodní licenci Software SKC formou rozšíření a umožňuje 
vést informace pro LIMIT 200.000 evidovaných čipových karet, počet 
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konfigurovaných uživatelských STANIC je 45 a počet integrovaných kartových 
aplikací je 5. 
 
Cena za poskytnutí této licence:  
 
Celková cena bez DPH:  14.610.000 Kč 
Procentní sazba DPH:       19 % 
Výše DPH:      2.775.900 Kč 
Celková cena včetně DPH: 17 385 900 Kč 
 
Uvedená cena může být změněna jen v případě změny zákonné výše DPH.  

 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout nový typ licence Software SKC formou 
rozšíření úvodní licence Software SKC.  
 

Prohlášení a odpovědnost poskytovatele 
 

Poskytovatel výslovně prohlašuje, že užitím díla dle této Licenční smlouvy 
nedojde k zásahu do práv třetích osob. V případě, že k zásahu do práv 
třetích osob dojde, zavazuje se poskytovatel, že nahradí škodu, která 
nabyvateli vznikne v souvislosti s nároky třetích stran z důvodu porušení jejich 
chráněných práv. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména zákonem č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Tato smlouva může být měněna jen se souhlasem smluvních stran, a to formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, tato 
smlouva ruší a v plném rozsahu nahrazuje licenční smlouvu  
č. LIC/40/05/001128/2006 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 6.11.2006. 
 

Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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Přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Podrobný popis Software SKC 
Příloha č. 2 - Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 

Příloha č. 1 –Podrobný popis Software SKC 
 

Software SKC se skládá ze čtyř licencovaných dále vyjmenovaných a popsaných 
SW produktu, které tvoří jeden funkční konfigurovatelný celek. 
 
• Univerzální řídící systém (System KRONUS) 
• Systém pro správu karet (Card Management System QUANTO) 
• Datový zúčtovací systém (Settlement System KWADROM) 
• Zázemí elektronické peněženky (Back-Office E-Purse CHANSON) 
 
Licence na Software SKC je poskytována vždy časově neomezená, 
nepřenositelná a nevýhradní. Součástí Licence Aplikace SKC nejsou zdrojové 
kódy.  
 

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 

Poskytovatel zaručuje, že je osobou výhradně oprávněnou k výkonu majetkových 
práv k Software SKC podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Licenční 
smlouvy a všech autorských práv s tímto Software SKC spojených, a že je ze 
zákona oprávněn poskytovat licenci k využívání Software SKC bez souhlasu třetí 
strany. 
 

• Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských 
práv spojených se Software SKC této Licenční smlouvy je poskytovatel, který 
nabyvateli poskytuje licenci pro využívání Software SKC. 

• Nabyvatel se zavazuje používat Software SKC tak, aby nedošlo k porušení či 
ohrožení autorských práv poskytovatele. 

• Převést oprávnění získané na základě této smlouvy na třetí osobu smí 
nabyvatel pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. 

• Součástí poskytovatelem nabyvateli poskytnuté licence nejsou zdrojové 
kódy k Software SKC. 

• Oprava Software SKC (aktualizace nebo též release) je dílem ve smyslu zák. 
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a požívá plné ochrany podle tohoto zákona. 
Všechny úpravy a aktualizace Software SKC se považují za jeho nedílnou 
součást. 
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• Nabyvatel souhlasí s tím, že nesmí provádět žádné změny do Software SKC 
ani do doprovodných souboru vyjma takových změn, které jsou prováděny 
obslužnými programy dodanými s instalací Software SKC. Nabyvatel je 
povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které mají nebo mohou 
mít vliv na Software SKC, a to před jejich provedením. 

• Nabyvatel není oprávněn zkoumat Software SKC, studovat jej nebo zkoušet 
jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen 
kterýkoliv prvek Software SKC, jinak než v rámci obvyklého využívání 
programu. K jakýmkoliv úpravám, doplňkům a změnám Software SKC nebo 
jeho doprovodné dokumentace, a to i když takové zásahy směřují k opravě 
zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním 
využití nabyvatelem, je nabyvatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. 

• Veškeré myšlenky a jejich vyjádření obsažené v licenčních produktech jsou 
zároveň předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Předmětem 
obchodního tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech 
obchodní, výrobní a technické povahy týkající se předmětných licenčních 
produktů, které byly poskytovatelem předány nabyvateli v souvislosti s 
poskytnutím licence. Nabyvatel se zavazuje využívat poskytnuté podklady a 
informace výlučně k sjednanému užití Software SKC. Je zcela nepřípustné 
jejich užití k jinému účelu, zejména k vlastnímu vývoji či výrobě stejného či 
obdobného počítačového programu. Stejně tak je nepřípustné umožnit užití 
těchto podkladů a informací třetími osobami, ať již k takovému či k jakémukoliv 
jinému účelu. Nabyvatel se zavazuje držet skutečnosti tvořící předmět 
obchodního tajemství přísně v tajnosti a dbát, aby tyto skutečnosti nebyly 
sděleny, svěřeny či jinak zpřístupněny třetím osobám, ledaže by k tomu dostal 
předchozí písemný souhlas poskytovatel.  

 
 

Dodatek č.1 k licenční smlouvě č. LIC/40/01/001613/2008  
ze dne 12.2.2010 

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01  

Praha 1, IČ: 00064581, zastoupené: Ing. Martinem Trnkou, 
ředitelem MHMP 

Poskytovatel: HAGUESS, a.s., IČ: 25085166 se sídlem Na Michovkách 1.686, 
Průhonice, 252 43 okres Praha-západ, zastoupené: Miroslavou 
Turkovou, předsedou představenstva. 
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Dne  6.11.2006 MHMP se společností HAGUESS a.s., IČ: 25085166, v souvislosti 
s realizací projektu „OpenCard" uzavřely licenční smlouvu  
č. LIC/40/05/001128/2006, kterou bylo MHMP poskytnuto oprávnění k výkonu 
práva užít Software SKC. Licence byla udělena v tzv. typu  „B.I.1.“. Tato Licence 
opravňovala vést v rámci Software SKC informace pro LIMIT 100.000 evidovaných 
čipových karet, pro 15 konfigurovaných uživatelským stanic a 5 integrovaných 
kartových aplikací. 
 
Smluvní strany mezi sebou průběžně uzavíraly časové omezené smlouvy na 
provoz Pražského centra kartových služeb (dále jen PKCS), v jejichž rámci byly 
Poskytovatelem postupně personalizovány a vydávány žadatelům Evidované 
karty, k nimž se vztahovala Licence udělená Poskytovatelem. 
 
V souvislosti s postupně narůstajícím počtem Evidovaných karet vznikla potřeba 
rozšířit udělený typ Licence, a proto byla dne 14.7.2008 Smluvními stranami 
uzavřena licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008, kterou došlo ke zvýšení 
množstevního rozsahu poskytnuté Licence na základě dříve sjednaných 
podmínek, tj. k rozšíření na typ licence „C.III.1“, umožňujícího vést v rámci 
Software SKC informace pro LIMIT 200.000 Evidovaných karet, pro 45 
konfigurovaných uživatelským stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. 
 
V průběhu realizace projektu „OpenCard" postupně došlo mezi MHMP a 
společností HAGUESS a.s., ke vzniku řady nevypořádaných vzájemných vztahů, 
kdy společnost HAGUESS a.s., od 1.12.2009 zajišťovala bez uzavřené provozní 
smlouvy s MHMP (s vědomím souhlasem MHMP) provoz PKCS a vydávání 
Evidovaných karet, ale nebylo poskytnuto příslušné rozšíření Licence. Společnost 
HAGUESS a.s., od 1.12.2009 nedostávala žádnou úplatu za provoz PKCS a za 
vydání části Evidovaných karet.  
 
V souvislosti s nevypořádanými vzájemnými vztahy vznikla pohledávka 
společnosti HAGUESS a.s., za poskytnutí Licence umožňující v souhrnu vést v 
rámci Software SKC informace pro LIMIT 390.000 Evidovaných karet, pro 45 
konfigurovaných uživatelských stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. 
Pohledávka je v celkové výši 67.505.000,-Kč bez DPH (80.330.950,- Kč včetně 
DPH), což je  souladu s přílohou č. 1 Smlouvy. 
 
Z této částky již byla uhrazena částka ve výši 50.735.650,- Kč včetně DPH v rámci 
úplat za poskytnutí předcházejících typů Licence (cena za udělení Licence v jejím 
úvodním typu B.I.1 ve výši 33.349.750,- Kč včetně DPH byla zahrnuta v ceně díla 
vytvořeného Poskytovatelem na základě smlouvy s Nabyvatelem ze dne 



 

 

 

 
 

Strana 45 (celkem 165) 
 
 

23.10.2006 uzavřené pod č. smlouvy Nabyvatele DIL/40/05/001120/2006 (dále jen 
..Smlouva o dílo"), za rozšíření úvodního typu Licence B.I.I na  typ Licence C.III.1 
uhradil Nabyvatel v souladu se Smlouvou Poskytovateli částku ve výši 
17.385.900,- Kč včetně DPH). Zbývá tak uhradit Poskytovateli rozdíl mezí jeho 
výše vyčísleným nárokem a Nabyvatelem již poskytnutými úhradami za Licenci ve 
výši 24.870.000,- bez DPH (29.844.000),- Kč včetně DPH.  
 
Proč byla hrazena částka 33.349.750 Kč včetně DPH za poskytnutí licence 
B.I.1, když na základě smlouvy 1120/2006 měla být uhrazena částka 
v celkové výši 98.104.088 Kč (v níž byla zahrnuta cena za zmíněnou licenci, 
návrh funkčního řešení SKC, dodávka HW, podpora, zkušební provoz a 
dodávka hybridních čipových karet) 
 
Jak byla vypočítána pohledávka ve výši 80.330.950 Kč včetně DPH? 
 
Chybně vypočítaná zbývající částka k úhradě: zbývající částka by měla být 
29.595.300,- Kč včetně DPH. 
 

Předmět dodatku 
 
MHMP má z minulosti závazek společnosti HAGUESS uhradit za rozšíření 
Licence umožňující vést v rámci Software SKC informace pro LIMIT 390.000 
Evidovaných karet, pro 45 konfigurovaných uživatelským stanic a 5 integrovaných 
kartových aplikací, částku ve výši 29.844.000,- Kč včetně DPH.  
 
Smluvní strany dohodly, že tento závazek nahrazují závazkem uhradit společnosti 
HAGUESS jednorázovou částku ve výši 29.844.000,- Kč včetně DPH s tím, že 
prostřednictvím tohoto Dodatku bez nároku na jakoukoliv dodatečnou úhradu 
společnost HAGUESS udělí MHMP Licenci umožňující vést v rámci Software SKC 
informace pro LIMIT 650.000 Evidovaných karet, pro 45 konfigurovaných 
uživatelským stanic a 5 integrovaných kartových aplikací. Typ Licence udělovaný 
na základě tohoto Dodatku je definován jako typ Licence „D III.1“ 

 
Stávající článek III odst. 1 Smlouvy se ruší. 
 
Stávající znění článku III. odst. 2 Smlouvy se jako celek nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
Poskytovatel uděluje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Software SKC v 
licenci typu D.III.1. Licence se uděluje jako časově neomezená a vztahuje se 



 

 

 

 
 

Strana 46 (celkem 165) 
 
 

pouze na území České republiky. Nabyvatel není povinen licenci využít. Tato 
licence nahrazuje dříve udělenou licenci Software SKC v typu C.IIl.1. formou 
rozšířeni na typ D.III.I. a umožňuje vést informace pro LIMIT 650.000 evidovaných 
čipových karet, počet konfigurovaných uživatelských stanic je 45 a počet 
integrovaných aplikací je 5.  

 
Poskytovatel nesmí poskytnout licenci třetí osobě na území ČR. 
Poskytovatel však nesmí tyto již dříve udělené licence změnit na licence 
přenosné či sublicencovatelné. Porušením zákazu není případ, kdy 
Poskytovatel licenci udělí nebo vloží do společného podniku Poskytovatele, 
Nabyvatele založeného za případné účasti DPP. Zákaz poskytnutí licence 
třetí osobě trvá do 31.12.2010. Uplynutím tohoto data se citovaný zákaz ruší 
a licence je dále považována za licenci nevýhradní. Pokud by Poskytovatel 
po 31.12.2010 poskytl plnění dle této smlouvy nebo srovnatelně plnění, 
jakékoliv třetí osobě za v jakémkoliv ohledu výhodnějších cenových 
podmínek, než jaké poskytl Nabyvateli, musí Poskytovatel Nabyvateli 
kompenzovat vzniklý cenový rozdíl, a to do 30 dnů ode dne, kdy k tomu bude 
Nabyvatelem písemně vyzván. Poskytovatel je povinen Nabyvateli sdělit 
informace o všech cenových ujednáních uzavíraných po 31.12.2010, jejichž 
předmětem je poskytnutí plnění dle této smlouvy nebo srovnatelného plněni třetí 
osobě a předložit Nabyvateli příslušné uzavřené smlouvy, jakož i jejich pozdější 
dodatky, jsou-li jimi měněny cenové podmínky.  
 
Text přílohy č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a je nahrazen zněním 
uvedeným v Příloze A tohoto Dodatku. 
 
Text přílohy č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a je nahrazen zněním 
uvedeným v Příloze B tohoto Dodatku.  
 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že Nabyvatel je oprávněn poskytnout 
zcela nebo zčásti osobě, kterou Nabyvatel pověří správou nebo provozem PCKS 
oprávnění tvořící součást Licence k Softwaru SKC. Nabyvatel je oprávněn 
poskytnout osobě, kterou případně pověří správou, anebo provozem PCKS, 
sublicenci dle svého uvážení bezúplatně. Udělit osobě sublicenci je Nabyvatel 
oprávněn pouze v rozsahu práv, která mu byla udělena Poskytovatelem na 
základě Smlouvy, nikoliv v rozsahu větším.  

 
Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že je Nabyvatel oprávněn využívat 
Software SKC nejen prostřednictvím svých zaměstnanců, ale i prostřednictvím 
smluvních partnerů Nabyvatele, které Nabyvatel případně pověří správou a nebo 
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provozem PCKS. Smluvní strany výslovně konstatují, že využívání Software SKC 
těmito osobami nebude představovat porušení této Licenční smlouvy a práv 
duševního vlastnictví Poskytovatele k Software SKC. Tito smluvní partneři 
Nabyvatele jsou oprávněni Software SKC využívat ve stejném rozsahu a za 
stejných podmínek jako Nabyvatel dle této Smlouvy.  
 
Článek IV. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 7, který zní následovně: 

 
Nabyvatel je po celou dobu trváni majetkových práv k Software SKC oprávněn 
kdykoli požádat Poskytovatele o upgrade Licence z nižšího typu na vyšší typ, tj. 
požadovat rozšíření a zvýšeni množstevního rozsahu licence ohledně počtu 
evidovaných karet, kartových aplikací, uživatelských terminálu. Poskytovatel je na 
základě této žádosti povinen poskytnout Nabyvateli požadovaný upgrade Licence 
na vyšší typ, a to za podmínek nikoli měně výhodných pro Nabyvatele než jsou 
podmínky sjednané touto smlouvou. 
 
Nabyvatel je povinen Poskytovateli jednorázovou částku uhradit do 10 pracovních 
dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku. 
 

Prohlášení smluvních stran 
 

Licence je poskytnuta jako časově neomezená.  
 
Nabyvatel je oprávněn užívat Software SKC: 
 
• po celou dobu trvání majetkových práv k Software SKC, 
• následně, po uplynutí doby trvání těchto majetkových práv je oprávněn 

Software SKC užít, jako tzv. „volné dílo"  - ve smyslu autorského zákona, popř. 
právního předpisu. 

 

Pojmem „Evidovaná karta” se rozumí pouze karta 
 
• která byla předána konečnému držiteli či uživateli karty 
• která je aktivní, tzn. umožňuje jejímu držiteli či uživateli využívat služby 

zpřístupněné prostřednictvím kartových aplikaci zapojených do systému PCKS 
 

Za aktivní kartu nejsou považovány karty, u kterých uplynula doba platnosti, anebo 
karty, které jsou zrušeny, tj. trvale blokovány pro PCKS jako celek bez možnosti 
opětovného využití v jeho rámci. 
 



 

 

 

 
 

Strana 48 (celkem 165) 
 
 

Závěrečná ujednání 
 

Udělením nového typu Licence a úhradou částky ve výši 29.844.000,- Kč včetně 
DPH, jsou narovnány veškeré případné nároky, které Poskytovateli vůči 
Nabyvateli z takového předchozího užívání Software SKC Nabyvatelem nad 
původně dohodnutý rozsah typu Licence C.III.I případně vznikly. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami s dále uvedenými výjimkami: 
 
• Ustanovení o udělení nového typu Licence typu D.III.1 nabývají účinnosti 

dnem uhrazení částky ve výši 29.844.00,- Kč včetně DPH. 
• Články 1.7 až 1.9 Dodatku nabývají účinnosti dojde-li k úhradě výše uvedené 

částky, a uplyne datum 30.6.2010. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou: 
 
Příloha A Nové znění přílohy č.1 Smlouvy „Podrobný popis software SKC“. 
Příloha B Nové znění přílohy č.2 Smlouvy „Podrobná specifikace licenční politiky 

Poskytovatele – Ostatní licenční podmínky“. 
 

Příloha A – Podrobný popis software SKC 
 
Software SKC se skládá ze čtyř licencovaných dále vyjmenovaných a popsaných 
SW produktu, které tvoří jeden funkční konfigurovatelný celek. 
 
• Univerzální řídící systém (System KRONUS) 
• System pro správu karet (Card Management System QUANTO) 
• Datový zúčtovací systém (Settlement System KWADROM) 
• Zázemí elektronické peněženky (Back-Office E-Purse CHANSON) 
 
Součástí Licence Aplikace SKC nejsou zdrojové kódy. Licence na Aplikace 
SKC je poskytována v závislosti na třech parametrech: 
 
Počet evidovaných karet v Aplikacích SKC  
Typ Limit od - do Cena za 1 evidovanou kartu (CK) 

D 200.001 650.000 Cena za licenci v rozsahu limitu D byla v plném 
rozsahu uhrazena Nabyvatelem na základě 
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Smlouvy o dílo s výjimkou částky 24.870.000,- 
Kč bez DPH, která bude uhrazena v souladu 
s podmínkami Dodatku č. 1 smlouvy 

E 650.001 Neomezeno 50,- Kč bez DPH 
 
Počet konfigurovaných uživatelských terminálů pracujících s kartovými 
aplikacemi v SKC 
Typ Stanic od - do Cena za 1 konfigurovanou stanici (CS) 

III. 31 45 
Cena za licenci v rozsahu limitu III. byla v plném 
rozsahu uhrazena Nabyvatelem na základě 
Smlouvy o dílo 

IV. 46 60 57.000,- Kč bez DPH 
V. 61 75 51.000,- Kč bez DPH 
VI. 76 a více 45.000,- Kč bez DPH 

 
Počet kartových aplikací integrovaných v aplikacích SKC 
Typ k. aplikace od - do Cena za 1 integrovanou kartovou aplikaci (CA) 

1 0 5 
Cena za licenci v rozsahu limitu 1. byla v plném 
rozsahu uhrazena Nabyvatelem na základě 
Smlouvy o dílo 

2 6 10 830.000,- Kč bez DPH 
3 11 15 680.000,- Kč bez DPH 
4 16 20 500.000,- Kč bez DPH 
5 21 25 330.000,- Kč bez DPH 
6 26 a více 250.000,- Kč bez DPH 

 
Výsledná Licence je definována na základě požadavku objednatele podle jím 
očekávané velikosti systému. Objednatel není omezen v realizaci upgrade Licence 
z nižšího typu na vyšší typ. Poskytovatel poskytuje licenci typu D.III.1 ve variantě, 
která nabyvateli umožňuje vést informace pro LIMIT 650.000 evidovaných karet, 
počet konfigurovaných STANIC je do 45 a počet integrovaných kartových aplikací  
je do 5.  
 

Příloha B - Podrobná specifikace licenční politiky Poskytovatele – Ostatní 
licenční podmínky. 

 
Veškerá ustanovení této přílohy musí být vykládána v souladu s autorským 
zákonem. 
 
1. Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že držitelem příslušných autorských 
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práv spojených se Software SKC této Licenční smlouvy je poskytovatel, který 
nabyvateli poskytuje licenci pro využívání Software SKC. 

2. Nabyvatel se zavazuje používat Software SKC tak. aby nedošlo k porušení či 
ohrožení autorských práv poskytovatele. 

3. Nabyvatel je oprávněn poskytnout zcela nebo zčásti osobě, kterou Nabyvatel 
po pověří správou nebo provozem PCKS oprávnění tvořící součást licence k 
Softwaru SKC, tj. poskytnout takovéto osobě podlicenci k Softwaru SKC. 

4. Součástí poskytnuté licence nejsou zdrojové kódy k Software SKC. 
5. Úprava Software SKC (aktualizace nebo též release) je dílem ve smyslu 

autorského zákona. Všechny úpravy a aktualizace Software SKC se považují 
za jeho nedílnou součást. 

6. Nabyvatel souhlasí s tím, že nesmí provádět žádné změny do Software SKC 
ani do doprovodných souborů vyjma takových změn. které jsou prováděny 
obslužnými programy dodanými s instalací Software SKC. Nabyvatel je 
povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které mají nebo mohou 
mít vliv na Software SKC, a to před jejich provedením. 

7. Nabyvatel není oprávněn zkoumat Software SKC, studovat jej nebo zkoušet 
jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen 
kterýkoliv prvek Software SKC.  

8. Veškeré myšlenky a jejich vyjádření obsažené v licenčních produktech jsou 
zároveň předmětem obchodního tajemství Poskytovatele. Předmětem 
obchodního tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech 
obchodní, výrobní a technické povahy týkající se předmětných licenčních 
produktů, které byly poskytovatelem předány nabyvateli v souvislosti s 
poskytnutím licence. Nabyvatel se zavazuje využívat poskytnuté podklady a 
informace výlučně k sjednanému užití Software SKC. Je zcela nepřípustné 
jejich užití k jinému účelu, zejména k vlastnímu vývoji či výrobě stejného či 
obdobného počítačového programu. Nabyvatel se zavazuje držet skutečnosti 
tvořící předmět obchodního tajemství přísně v tajnosti a dbát, aby tyto 
skutečnosti nebyly sděleny, svěřeny či jinak zpřístupněny třetím osobám, 
ledaže by šlo o osoby, kterým je poskytnuta podlicence k Software SKC či 
jeho části, nebo kterým je výslovně umožněno Software SKC využívat 
uzavřenou Smlouvou.  

9. Poskytovatel nemůže v žádném případě zaručit nepřetržité a trvale 
bezchybné fungování jak informačního systému nabyvatele, tak jeho 
výpočetní techniky, ani neručí za správnost a kvalitu dat zadaných 
pracovníky nabyvatele v Software SKC. Zavazuje se však, že servisní služby 
budou zajišťovány tak, aby Software SKC byl způsobilý pro užití k 
smluvenému účelu a zachoval si takto stanovené smluvené a obvyklé 
vlastnosti. 
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10. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným použitím Software 
SKC či jiným jeho použitím v rozporu s postupem předepsaným v 
poskytovatelem dodané dokumentaci k Software SKC. 

11. Nabyvatel souhlasí s tím, že porušení ustanovení představuje porušeni této 
Smlouvy a straně poskytovatele vzniká nárok na odškodnění. 

12. Záruka se rovněž nevztahuje na ztrátu dat z paměťových médií, a to i v 
důsledku přímého nezavinění obsluhou. Poskytovatel nenese odpovědnost 
za škody způsobené nabyvateli vlivem ztráty či poškození dat, jakož i 
jakoukoli manipulací s nimi. Poskytovatel nese odpovědnost za ztrátu dat 
pouze v případě, že byla způsobena poskytovatelem nebo prokázanou 
vadou Software SKC. Odpovědnost poskytovatele za takto prokázanou vadu 
Software SKC se vztahuje na období od okamžiku, kdy nabyvatel provede 
poslední zálohu dat, do okamžiku ztráty dat. Předpokladem této zámky je 
úspěšné obnovení databáze ze zálohy. Nabyvatel je povinen provádět denní 
zálohování dat. 

 
 

Dodatek č.2 k licenční smlouvě č. LIC/40/01/001613/2008  
ze dne 24.8.2011 

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01  

Praha 1, IČ: 00064581, zastoupené: Ing. Martinem Trnkou, 
ředitelem MHMP 

Poskytovatel: HAGUESS, a.s., IČ: 25085166 se sídlem Na Michovkách 1.686, 
Průhonice, 252 43 okres Praha-západ, zastoupené: Ing. Jiřím 
Bláhou a RNDr. Janem Kodovským (členy představenstva) 

 
Předmět dodatku 

 
Poskytovatel prostřednictvím tohoto Dodatku Nabyvateli uděluje Licenci 
umožňující Nabyvateli navyšovat limit Evidovaných karet v rámci Licence tak, že 
tato Licence bude umožňovat využití Software SKC k vedení evidence celkem až 
o 950.000 Evidovaných kartách. Oproti stávajícímu stavu tedy bude Nabyvatel 
oprávněn navyšovat limit Evidovaných karet v rámci Licence celkem až o 
dodatečných 300.000 Evidovaných karet s tím, že okamžikem účinnosti tohoto 
Dodatku dojde k navýšení limitu Evidovaných karet v rámci Licence o 250 000 
Evidovaných karet. Bez ohledu na navyšování limitu Evidovaných karet se Licence 
bude nadále vztahovat na 45 konfigurovaných uživatelských stanic a 5 
integrovaných kartových aplikací. Typ Licence udělovaný je definován jako typ 
Licence E.III.1. 
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Na práva a povinnosti Smluvních stran se v souvislosti s Licencí typu E.III.1 
aplikují zcela identické podmínky jako ty, které jsou uvedeny ve Smlouvě a 
Dodatku č. 1, s výjimkou případů, kdy tento Dodatek č. 2 stanoví jinak.  
 
Typ Limit od - do Cena za 1 evidovanou kartu (CK) 

D Do 650.000 
Cena za licenci v rozsahu limitu D byla v plném 

rozsahu uhrazena Nabyvatelem uhrazena 

E 650.001 950.000 

50,- Kč bez DPH (cena za navyšování Limitu 
v rámci licence typu E bude ze strany 

Nabyvatele hrazena v souladu s podmínkami 
dodatku č. 2 smlouvy) 

F 950.001 neomezeno 50,- Kč bez DPH 
 
Okamžikem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se navyšuje limit Evidovaných karet v 
rámci Licence o 250.000 Evidovaných karet. Za toto navýšení je Nabyvatel 
povinen Poskytovateli zaplatit jednorázový licenční poplatek ve výši  
12.500.000,- Kč bez DPH (tj. 15.000.000,- Kč včetně 20 % DPH). Okamžikem 
účinnosti tohoto Dodatku se tak limit Evidovaných karet v rámci Licence zvyšuje 
na 900.000 Evidovaných karet.  
 
Za každé další Nabyvatelem požadované navýšení limitu Evidovaných karet v 
rámci Licence dle tohoto Dodatku č. 2 (až do maximálního limitu 950.000 
Evidovaných karet) Nabyvatel uhradí Poskytovateli licenční poplatek vypočítaný 
jako součin 50 Kč bez DPH a množství Evidovaných karet, o jaké se má dle 
požadavku Nabyvatele navýšit limit Evidovaných karet v rámci Licence. K takto 
vypočítané částce bude následně připočtena DPH v zákonné výši.  
 
Licence je poskytnuta jako časově neomezená a Nabyvatel je na základě Smlouvy 
oprávněn užívat Software SKC po celou dobu trvání majetkových práv k Software 
SKC a následně, po uplynutí doby trvání těchto majetkových práv, je oprávněn 
Software SKC užít bez dalšího jako tzv. „volné dílo“ ve smyslu autorského zákona, 
popř. právního předpisu, kterým tento zákon může být v budoucnu nahrazen. 
 
Udělení nového typu Licence zahrnuje i jakékoliv předchozí užívání Software SKC 
Nabyvatelem v rozsahu přesahujícím typ Licence D.III.1, ke kterému případně 
došlo ještě před datem uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh zůstávají beze změn.  
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Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami. 
 
 

Smlouva o zpracování osobních údajů  
č. INO/40/01/001639/2008 ze dne 30.7.2008 

 
 

Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Dodatek č.1 ze dne 2.1.2009 za MHMP zastoupení Ing. Václavem Krausem 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
 
Dodatek č.1 ze dne 2.1.2009 – Vymezení rozsahu zpracování osobních údajů 
 

Předmět smlouvy  
 
Pověření Správce zpracováním osobních údajů: HMP touto Smlouvou pověřuje 
Haguess zpracováním osobních údajů Subjektů údajů a Haguess se zavazuje na 
základě pověření HMP v souladu se ZOOÚ a touto Smlouvou provádět zpracování 
osobních údajů Subjektů údajů prostředky, způsobem, v rozsahu, po dobu a za 
účelem, jak je dohodnuto níže v této Smlouvě. Haguess je povinen po celou dobu 
trvání této Smlouvy dodržovat bezpečnostní záruky. 
 
Zmocnění Správce: HMP souhlasí s tím, aby Haguess pověřil výkonem práv a 
povinností Správce podle této Smlouvy společnosti Asseco Czech Republic, a.s., 
IČ 27074358, a/nebo MONET+, a.s., IČ 26217783. HMP tímto zmocňuje Správce 
k tomu, aby s uvedenými subjekty jako zpracovateli osobních údajů uzavřel jeho 
jménem a na jeho účet smlouvy o zpracování osobních údajů, jejíchž formu a 
obsah HMP předem písemně schválí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
Správce za činnost uvedených subjektů při zpracování osobních údajů na základě 
takto uzavřených smluv odpovídá tak, jako by ji vykonával sám. 
 
Prostředky a způsob Zpracování osobních údajů: Osobní údaje Subjektů údajů 
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budou Správcem zpracovávány manuálně na písemných nosičích i 
automatizovaně v elektronické podobě, zejména těmito způsoby: 
 
• shromažďování 
• ukládání na nosiče informací 
• používání 
• zpřístupňování 
• předávání 
• uchovávání 
• blokování 
• likvidace 
 

Účel pro zpracování osobních údajů 
 
Ke zpracování osobních údajů Subjektů údajů bude ze strany Správce docházet 
výlučně za účelem: 
 
• vydání Karty a správy jejího životního cyklu 
• využívání Karty v rámci PCKS 
• provozu PCKS jako celku a využívání služeb zpřístupněných držiteli Karty 

prostřednictvím jednotlivých Kartových aplikací, pro které byl na příslušné Kartě 
vyhrazen datový prostor 

• provozu SKC a zajištění interakce mezi SKC a jednotlivými Kartovými 
aplikacemi 

• zajištění bezpečnosti a integrity PCKS a v jeho rámci i SKC a jednotlivých 
Kartových aplikací 

 
Doba trvání smlouvy 

 
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a účinnosti nabývá dne 
31.7.2008. 
 
Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o zajištění provozu PCKS. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a 
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poučení o právech subjektu údajů 
 

 
Smlouva o zpracování osobních údajů  

č. INO/40/01/001653/2008 ze dne 31.7.2008 
 

Provozovatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Správce KAP: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Předmět smlouvy  

 
Pověření Správce KAP zpracováním osobních údajů: HMP touto Smlouvou 
pověřuje Haguess zpracováním osobních údajů Subjektů údajů a Haguess se 
zavazuje na základě pověření HMP v souladu se ZOOÚ a touto Smlouvou 
provádět zpracování osobních údajů Subjektů údajů prostředky, způsobem, v 
rozsahu, po dobu a za účelem, jak je dohodnuto níže v této Smlouvě. Haguess je 
povinen po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat bezpečnostní záruky. 
 
Prostředky a způsob Zpracování osobních údajů: Osobní údaje Subjektů údajů 
budou Správcem KAP zpracovávány manuálně na písemných nosičích i 
automatizovaně v elektronické podobě, zejména těmito způsoby: 
 
• shromažďování 
• ukládání na nosiče informací 
• používání 
• zpřístupňování 
• předávání 
• uchovávání 
• blokování 
• likvidace 
 

Účel pro zpracování osobních údajů 
 
Ke zpracování osobních údajů Subjektů údajů bude ze strany Správce KAP 
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docházet výlučně za účelem zajištění provozu Kartové aplikace Parkování, a to 
zejména: 
 
• umožnění bezhotovostní úhrady za parkování vozidel v tzv. zónách placeného 

stání na území HMP 
• provoz Kartové aplikace Parkování 
• využití Karty v rámci Kartové aplikace Parkování 
• zajištění interakce mezi Kartovou aplikací Parkování a SKC v rámci PCKS 
• zajištění bezpečnosti a integrity Kartové aplikace Parkování 
• umožnění využívání dalších služeb, získávání zboží či obdržení jiných plnění 

zpřístupněných Uživateli prostřednictvím Kartové aplikace Parkování 
 

Doba trvání smlouvy 
 
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a účinnosti nabývá dne 
1.8.2008. 
 
Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o zajištění provozu Kartové aplikace 
Parkování. 
 
 

Smlouva o dílo  
Rozšíření Servisního Kartového Centra o technologii  

MIFARE DESFire č. DIL/40/01/001652/2008 ze dne 31.7.2008 
 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Zhotovitel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Předmět smlouvy  

 
Závazek Zhotovitele provést dílo sestávající z dodávky, instalace a zprovoznění 
potřebných hardwarových prostředků, dodávky, instalace a zprovoznění 
programového vybavení pro realizaci rozšíření Servisního Kartového Centra o 
technologii MIFARE DESFire. 
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Rozsah díla podle této Smlouvy zahrnuje zejména: 
 
• rozšíření back-office kartové aplikace parkování včetně úpravy stávajících 

parkovacích automatů v rámci instalovaných parkovacích automatů Praha 1 
• úprava interní personalizační linky SKC 
• dodávka Host Security Module (HSM) a Security Access Module (SAM) 
• úprava kontaktních míst SKC 
• úprava back-offíce Servisního Kartového Centra 
 

Doba plnění 
 
• rozšíření back-office kartové aplikace parkování včetně úpravy stávajících 

parkovacích automatů v rámci instalovaných parkovacích automatů Praha 1 - 
do 120 dnů od data podpisu této Smlouvy 

• úprava interní personalizační linky SKC - do 90 dnů od data podpisu této 
Smlouvy 

• dodávka Security Access Modulů (SAM) - do 90 dnů od data podpisu této 
Smlouvy 

• úprava kontaktních míst SKC - do 90 dnů od data podpisu této Smlouvy 
• úprava back-office Servisního Kartového Centra - do 90 dnů od data podpisu 

této Smlouvy 
 

Cena a platební podmínky 
 

Předmět Cena 
Rozšíření back-office kartové aplikace parkování včetně úpravy 
stávajících parkovacích automatů v rámci instalovaných 
parkovacích automatů Praha 1 

7.448.100,- Kč 
 

Úprava interní personalizační linky SKC 466.500,- Kč 
Dodávka řešení Host Security Modul (HSM) a Security Access 
Modulů (SAM) 2.866.640,- Kč 

Úprava kontaktních míst SKC 1.080.500,- Kč 
Úprava back-office SKC 4.095.600,- Kč 
Celkem 15.957.340,- Kč 
DPH 3.031.895,-Kč 
Celkem s DPH 18.989.235,- Kč 
 
Cena zahrnuje cenu za veškerá práva k duševnímu vlastnictví, licence a jiná 
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oprávnění poskytnutá Zhotovitelem Objednateli. 
 

Předání a převzetí Díla 
 

O předání a převzetí Díla vyhotoven akceptační protokol.  
 

Práva k Dílu 
 

Licence se uděluje ve formě nevýhradní a nepřenosné licence. Odměna za Licenci 
je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo. Licence se nevztahuje na dodávku Host 
Security Module (HSM)a Security Access Modulů (SAM), ohledně kterých jsou 
mezi stranami současně s touto Smlouvou uzavírány samostatné licenční 
smlouvy. Cena za Dílo však již zahrnuje cenu za poskytnutí licencí k HSM a SAM. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Příloha č.1  Specifikace rozšíření back-office kartové aplikace parkování včetně 
úpravy stávajících parkovacích automatů v rámci instalovaných 
parkovacích automatů Praha 1 

Příloha č.2  Specifikace úpravy interní personalizační linky SKC 
Příloha č.3  Specifikace dodávky HSM a SAM modulů 
Příloha č.4  Specifikace úprav kontaktních míst SKC 
Příloha č.5  Specifikace úprav back-office SKC 
Příloha č.6  Součinnost Objednatele 
Příloha č.7  Podrobná harmonogram plnění Díla 
 
 

Licenční smlouva  
č. LIC/40/01/001651/2008 ze dne 31.7.2008  

 
Smluvní strany  

 
Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 
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Účel Smlouvy 
 
Účelem smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s poskytnutím práv k užití ASW HSM-SKC 
 
Licence bude poskytnuta pro instalaci na jeden server a 1.000 inicializovaných 
SAM modulů 
 
Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, resp. na celou dobu trvání 
majetkových práv autora k ASW  HSM-SKC 
 
Podrobné podmínky poskytnutí licence jsou uvedeny v příloze č.2 této Licenční 
smlouvy. 
 

Předmět smlouvy 
 
Haguess se zavazuje poskytnout HMP podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 
121/2000 Sb. autorského zákona oprávnění k výkonu práva užít ASW HSM-SKC 
všemi způsoby uvedenými v §12 autorského zákona. Licence se uděluje ve formě  
nevýhradní licence. Nabyvatel není povinen licenci využít a je oprávněn oprávnění 
tvořící součást licence poskytnout i třetím osobám, a to s předchozím souhlasem 
poskytovatele, který nebude odmítnut bez závažných důvodů. Licence se 
poskytuje jako časově neomezená v licenci Typu A.1. Tato Licence umožňuje 
instalaci ASW HSM-SKC systému na 1 serveru, s inicializací maximálně 1.000 
SAM modulů. 
 
Cena za poskytnutí této licence je 1.309.000 Kč včetně DPH 
 
Cena za poskytnutí licence zahrnuje i cenu za dodávku příslušných nosičů a 
dokumentace a cenu za dopravu, balení a úpravu nastavení softwarových 
produktů za účelem plného využití licence. 
 
Cena za licenci je již zahrnuta v ceně za dílo, podle smlouvy o dílo na 
rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire č. DIL/40/01/001652/2008, 
kterou smluvní strany uzavírají současně s touto smlouvou. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména zákonem č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
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některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Podrobný popis aplikačního ASW HSM-SKC-SKC 
Příloha č.2 Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 

Příloha č.2 – Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 
Poskytovatel zaručuje, že je výrobcem a výhradním majitelem ASW HSM-SKC. 
 

• Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských 
práv spojených se ASW HSM-SKC této Licenční smlouvy je poskytovatel, 
který nabyvateli poskytuje licenci pro využívání ASW HSM-SKC. 

• Nabyvatel se zavazuje používat ASW HSM-SKC tak, aby nedošlo k porušení 
či ohrožení autorských práv poskytovatele. 

• Převést oprávnění získané na základě této smlouvy na třetí osobu smí 
nabyvatel pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Souhlas 
však nesmí být bezdůvodně odmítnut. 

• Součástí poskytovatelem nabyvateli poskytnuté licence nejsou zdrojové 
kódy k ASW HSM-SKC. 

• Oprava ASW HSM-SKC (aktualizace nebo též release) je dílem ve smyslu 
zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a požívá plné ochrany podle tohoto 
zákona. Všechny úpravy a aktualizace ASW HSM-SKC se považují za jeho 
nedílnou součást. 

• Nabyvatel souhlasí s tím, že nesmí provádět žádné změny do ASW HSM-SKC  
ani do doprovodných souboru vyjma takových změn, které jsou prováděny 
obslužnými programy dodanými s instalací ASW HSM-SKC. Nabyvatel je 
povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které mají nebo mohou 
mít vliv na ASW HSM-SKC, a to před jejich provedením. 

• Nabyvatel není oprávněn zkoumat ASW HSM-SKC, studovat jej nebo zkoušet 
jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen 
kterýkoliv prvek ASW HSM-SKC, jinak než v rámci obvyklého využívání 
programu. K jakýmkoliv úpravám, doplňkům a změnám ASW HSM-SKC nebo 
jeho doprovodné dokumentace, a to i když takové zásahy směřují k opravě 
zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním 
využití nabyvatelem, je nabyvatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. 

• Veškeré myšlenky a jejich vyjádření obsažené v licenčních produktech jsou 
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zároveň předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Předmětem 
obchodního tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech 
obchodní, výrobní a technické povahy týkající se předmětných licenčních 
produktů, které byly poskytovatelem předány nabyvateli v souvislosti s 
poskytnutím licence. Nabyvatel se zavazuje využívat poskytnuté podklady a 
informace výlučně k sjednanému užití ASW HSM-SKC. Je zcela nepřípustné 
jejich užití k jinému účelu, zejména k vlastnímu vývoji či výrobě stejného či 
obdobného počítačového programu. Stejně tak je nepřípustné umožnit užití 
těchto podkladů a informací třetími osobami, ať již k takovému či k jakémukoliv 
jinému účelu. Nabyvatel se zavazuje držet skutečnosti tvořící předmět 
obchodního tajemství přísně v tajnosti a dbát, aby tyto skutečnosti nebyly 
sděleny, svěřeny či jinak zpřístupněny třetím osobám, ledaže by k tomu dostal 
předchozí písemný souhlas poskytovatel.  

 
 

Licenční smlouva  
č. LIC/40/01/001650/2008  

(máme k dispozici pouze nepodepsanou verzi smlouvy) 
 

Smluvní strany  
 

Nabyvatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Poskytovatel: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Účel Smlouvy 

 
Účelem smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v 
souvislosti s poskytnutím práv k užití Software SAM. 
 
Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, resp. na celou dobu trvání 
majetkových práv autora k software SAM. 
 
Podrobné podmínky poskytnutí licence jsou uvedeny v příloze č.2 této Licenční 
smlouvy. 
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Předmět smlouvy 
 
Haguess se zavazuje poskytnout HMP podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 
121/2000 Sb. autorského zákona oprávnění k výkonu práva užít Software SAM 
všemi způsoby uvedenými v §12 autorského zákona. Licence se uděluje ve formě 
nevýhradní licence. Nabyvatel není povinen licenci využít a je oprávněn oprávnění 
tvořící součást  licence poskytnout i třetím osobám, a to s předchozím souhlasem 
poskytovatele, který nebude odmítnut bez závažných důvodů. Licence se 
poskytuje jako časově neomezená. 
 
Licence umožňuje instalaci 156 SAM modulů. 
 
Cena za 1 SAM modul je 4.140 Kč bez DPH.  
Cena za poskytnutí této licence je 768.550 Kč bez DPH. 
 
Cena zahrnuje i cenu za dodávku příslušných nosičů a cenu za dopravu, balení a 
úpravu softwarových produktů za účelem plného využití licence podle této 
smlouvy. 
 
Cena za licenci je již zahrnuta v ceně za dílo podle smlouvy o dílo na 
Rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire č. DIL/40/01/001652/2008, 
kterou smluvní strany uzavírají současně s touto smlouvou. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zejména zákonem č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Podrobný popis software SAM 
Příloha č.2 Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 

Příloha č.2 – Podrobná specifikace licenční politiky poskytovatele 
 
Poskytovatel zaručuje, že je výrobcem a výhradním majitelem software SAM. 
 

• Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských 
práv spojených se software SAM této Licenční smlouvy je poskytovatel, který 
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nabyvateli poskytuje licenci pro využívání software SAM. 
• Nabyvatel se zavazuje používat software SAM tak, aby nedošlo k porušení či 

ohrožení autorských práv poskytovatele. 
• Převést oprávnění získané na základě této smlouvy na třetí osobu smí 

nabyvatel pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Souhlas 
však nesmí být bezdůvodně odmítnut. 

• Součástí poskytovatelem nabyvateli poskytnuté licence nejsou zdrojové 
kódy k software SAM. 

• Úprava software SAM (aktualizace nebo též release) je dílem ve smyslu zák. 
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a požívá plné ochrany podle tohoto zákona. 
Všechny úpravy a aktualizace software SAM se považují za jeho nedílnou 
součást. 

• Nabyvatel souhlasí s tím, že nesmí provádět žádné změny do software SAM  
ani do doprovodných souboru vyjma takových změn, které jsou prováděny 
obslužnými programy dodanými s instalací software SAM. Nabyvatel je 
povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které mají nebo mohou 
mít vliv na software SAM, a to před jejich provedením. 

• Nabyvatel není oprávněn zkoumat software SAM, studovat jej nebo zkoušet 
jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen 
kterýkoliv prvek software SAM, jinak než v rámci obvyklého využívání 
programu. K jakýmkoliv úpravám, doplňkům a změnám software SAM nebo 
jeho doprovodné dokumentace, a to i když takové zásahy směřují k opravě 
zřejmé vady nebo jsou v souladu se zamýšleným účelem při jeho operativním 
využití nabyvatelem, je nabyvatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. 

 
Veškeré myšlenky a jejich vyjádření obsažené v licenčních produktech jsou 
zároveň předmětem obchodního tajemství poskytovatele. Předmětem obchodního 
tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech obchodní, výrobní a 
technické povahy týkající se předmětných licenčních produktů, které byly 
poskytovatelem předány nabyvateli v souvislosti s poskytnutím licence. Nabyvatel 
se zavazuje využívat poskytnuté podklady a informace výlučně k sjednanému užití 
software SAM. Je zcela nepřípustné jejich užití k jinému účelu, zejména k 
vlastnímu vývoji či výrobě stejného či obdobného počítačového programu. Stejně 
tak je nepřípustné umožnit užití těchto podkladů a informací třetími osobami, ať již 
k takovému či k jakémukoliv jinému účelu. Nabyvatel se zavazuje držet 
skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství přísně v tajnosti a dbát, aby tyto 
skutečnosti nebyly sděleny, svěřeny či jinak zpřístupněny třetím osobám, ledaže 
by k tomu dostal předchozí písemný souhlas poskytovatel. 
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Smlouva o zajištění provozu PCKS  

INO/40/01/001638/2008 ze dne 31.7.2008 
 

Smluvní strany  
 

Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru IT MHMP 

 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Dodatek č.1 ze dne 31.7.2008 za MHMP zastoupení Ing. Václavem Krausem 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
 
Dodatek č.1 ze dne 31.7.2008 
 
Smluvní strany se zavazují v dobré víře jednat o přílohách smlouvy, dosáhnout 
dohody o jejich obsahu a učinit je součástí smlouvy nejpozději do 30.9.2008. 
Pokud smluvní strany dohody nedosáhnou, může kterákoliv strany smlouvu 
vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Do doby dosažení dohody budou v rámci 
výkonu příslušných činností dle Smlouvy smluvní strany vycházet z obsahu 
příslušných příloh tohoto Dodatku.  
 

Předmět smlouvy 
 
Haguess se zavazuje provozovat systém PCKS, včetně SKC. 
 

Činnost Haguess 
 
Rozvoj PCKS - Haguess bude předkládat MHMP písemné návrhy na rozvoj 
PCKS a zvyšování technických, bezpečnostních a časových parametrů provozu 
PCKS v souladu s úrovní vývoje informačních a jiných technologií a standardem 
fungování SKC. 
 
Zajištění provozu SKC 
 
Provoz SKC: – Haguess zajistí provoz SKC po celou dobu účinnosti této Smlouvy  
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Provoz záložního systému SKC: Haguess zajistí provoz záložního systému SKC 
za účelem zajištění nepřerušeného provozu SKC v případě plánovaného i 
neplánovaného výpadku v systému SKC. Haguess bude pro provoz záložního 
systému SKC používat vlastní technické prostředky.  
 
Základní činnosti SKC: 

 
• Udržování kontaktních míst SKC pro styk s veřejností  
• Vydávání a personalizace karet 
• Předávání Osobních karet jednotlivým žadatelům o vydání Osobní Karty a 

distribuce Anonymních Karet prostřednictvím všech Kontaktních míst SKC 
provozovaných Haguess 

• Vyhrazení datového prostoru na Kartě 
• Vedení evidence žadatelů o vydání Osobní Karty, Držitelů Osobních Karet, 

Majitelů a zákonných zástupců těchto osob 
• Změny údajů o žadatelích o vydání Osobní Karty, Držitelích Osobních Karet, 

Majitelích a zákonných zástupcích těchto osob vedených v databázích SKC 
• Vedení evidence vydaných Karet a základních údajů o nich, včetně stavu 

Karty 
• Vedení evidence Kartových aplikací zapojených do PCKS a jejich 

Provozovatelů, včetně osob oprávněných jednat za Provozovatele 
• Vytváření Blacklistu a jeho zpřístupňování Provozovatelům, kterým právo na 

zpřístupnění Blacklistu vzniklo 
• Zamezení akceptace Karet uvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Umožnění akceptace Karet neuvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Vyřizování reklamací Karet 
• Rušení Karet na žádost Držitele nebo Majitele  
• Správa datového prostoru vyhrazeného na Kartě v rozsahu potřebném 

k řádnému provádění činností SKC. 
 
Zajištění Materiálů a provoz uživatelské telefonní linky: Haguess zajistí, aby na 
každém Kontaktním místě SKC byly veřejnosti k dispozici Materiály uvedené v 
Příloze 15, a aby na Kontaktních místech SKC byly poskytovány informace a 
poradenství o systému PCKS. Správce dále zajistí provoz uživatelské telefonní 
linky zpoplatněné běžným tarifem 
 
Vybírání poplatků: Haguess je oprávněn a povinen v souvislosti s provozem PCKS 
na vlastní účet vybírat poplatky za činnosti zpoplatněné podle ceníku. Poplatky 
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podle ceníku jsou příjmem Haguess a ten je oprávněn je použít výhradně v 
souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při zpoplatněných činnostech. Haguess je 
povinen vést o vybraných poplatcích oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Správce vyúčtování 
poplatků vybraných za předchozí kalendářní měsíc. 
 
Vyřizování reklamací: Haguess bude vyřizovat veškeré reklamace uplatněné 
třetími osobami. 
 
Vyplacení peněžních prostředků: Jestliže bude Haguess povinen vyplatit peněžní 
prostředky Držiteli, resp. Žadateli o vydání Karty, či Majiteli, učiní tak výhradně z 
vlastních finančních zdrojů, nikoli z prostředků MHMP.  Haguess je povinen vést o 
peněžních prostředcích vyplacených oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Haguess vyúčtování 
peněžních prostředků vyplacených za předchozí kalendářní měsíc 
 
Součinnost potřebná k provozu Webu opencard: Haguess zajistí potřebnou 
součinnost k provozu Webu opencard 
 
Zpřístupnění SKC a údajů vedených SKC provozovatelům: Haguess umožní 
Provozovatelům přístup do SKC nebo zpřístupní Provozovatelům údaje vedené 
SKC 
 
Přístup do SKC: Haguess umožní Provozovatelům propojení SKC a jednotlivých 
Kartových aplikací prostřednictvím Interface SKC 
 
Zpřístupnění údajů z evidence Karet, Držitelů a Majitelů: Haguess zpřístupní údaje 
z evidence Karet, Držitelů Osobních Karet a Majitelů vedené SKC každému 
Provozovateli 
 
Zpřístupnění identifikačního čísla karty: Správce zpřístupní identifikační číslo Karty 
jednotlivým Provozovatelům 
 
Výměna dat: Mezi SKC a jednotlivými Kartovými aplikacemi bude probíhat 
výměna dat a informací 
 
Zajištění vydávání a správy Karet - Haguess zajistí vydávání a Personalizaci 
Karet, předávání Karet Držitelům a správu Karet. Haguess přidělí minimálně jedno 
identifikační číslo každé Kartě v podobě CLN, popřípadě jiného jedinečného čísla. 
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• Kapacita SKC: Haguess zajistí, aby SKC bylo schopné vydávat alespoň 
20.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost alespoň 500.000 Karet současně v 
rámci PCKS, za podmínky, že MHMP v potřebném rozsahu zajistí příslušné 
licence. Na základě písemné žádosti MHMP společnost Haguess zajistí, aby 
SKC bylo schopné vydávat alespoň 30.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost 
alespoň 750.000 Karet v rámci PCKS, a to do 3 měsíců ode dne doručení této 
žádosti Haguess. Závazek Haguess nezahrnuje povinnost zajistit adekvátní 
rozsah hardware a software, zejména pak uvedení licenčních podmínek 
software do souladu s kapacitními požadavky. MHMP je povinen Haguess 
podmínky pro vydávání Karet zajistit, k tomu je Haguess povinen poskytnout 
MHMP odborné poradenství a veškerou potřebnou součinnost 

• Doba platnosti Karet: Dobu platnosti Karet určí Haguess v rozmezí 3 měsíce 
až 5 let od doby jejich vydání s přihlédnutím k potřebám PCKS a s předchozím 
písemným souhlasem MHMP. Ke dni podpisu této Smlouvy je schválena doba 
platnosti Karty v délce 4 roky 

• Oznámení o Vyhrazení datového prostoru: Způsob Vyhrazení datového 
prostoru pro konkrétní Kartovou aplikaci a konkrétní identifikátory datového 
prostoru v návaznosti na každé Médium využívané v rámci PCKS bude 
Haguess oznamovat Provozovatelům v písemné podobě jako Důvěrnou nebo 
Přísně chráněnou informaci SKC. Vyhrazený datový prostor může být 
poskytnut pro účely jiné Kartové aplikace pouze po Vymazání Kartové 
aplikace, pro kterou bylo Vyhrazení datového prostoru provedeno 

• Výměna Karet: SKC bude provádět výměnu Karet v případech a za podmínek 
stanovených v Podmínkách PVVK 

• Vymazání Kartové aplikace: SKC provede Vymazání Kartové aplikace v 
případech a za podmínek stanovených v Podmínkách PVVK 

• Blokace Karty: Blokaci Karty může provést SKC bez souhlasu jednotlivých 
Provozovatelů, Držitele či Majitele v případech stanovených v Podmínkách 
PVVK. SKC bude v Blacklistu zpřístupňovaném Provozovatelům konkrétních 
Kartových aplikací uvádět pouze Karty, které jsou blokovány ve vztahu k 
příslušné Kartové aplikaci 

• Odblokování Karty: Odblokování Karty provede SKC neprodleně poté, co 
pomine důvod Blokace. 

• Zrušení Karty: SKC zruší Kartu na základě písemné žádosti Držitele či Majitele 
nebo v jiných případech stanovených v této Smlouvě či Podmínkách PVVK. 
Zrušením Karty se rozumí trvalá a nezrušitelná Blokace Karty pro PCKS jako 
celek, kdy Karta přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. SKC 
zajistí, aby zrušená Karta přestala být funkční pro použití v rámci PCKS a 
nebylo možné ji opětovně použít. V případě zrušení Karty SKC Kartu fyzicky 
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zlikviduje, má-li SKC Kartu fyzicky k dispozici 
• Uzavírání smluv: Haguess bude s Držiteli uzavírat smlouvy pouze ve vztahu 

ke Kartě, nikoli k jednotlivým Kartovým aplikacím, pokud mu MHMP písemným 
oznámením neurčí jinak  

 
Provoz kontaktních míst SKC - Haguess zajistí provoz Kontaktních míst SKC 
v lokalitách uvedených v Příloze 3 minimálně v rozsahu technických, 
bezpečnostních a časových parametrů 
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA – Haguess zajistí 
provoz Kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA  
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech DOS - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi Garantem a Provozovatelem DOS je Haguess oprávněn zřídit 
Kontaktní místo SKC na kterémkoli Kontaktním místě DOS a požadovat, aby 
Provozovatel DOS zajistil jeho provoz. Haguess zajistí zřízení a provoz 
Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS v počtu a v lokalitách 
uvedených v Příloze 8  
 
Náklady na zřízení Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS hradí v 
plné výši Provozovatel DOS. V případě, že bude příslušné Kontaktní místo DOS 
provozováno Obsluhovatelem DOS, může hradit tyto náklady Obsluhovatel DOS 
na základě smlouvy s Provozovatelem DOS. 
 
Náklady na provoz Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS budou 
zahrnuty v úplatě hrazené Správcem Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli 
DOS, za provozování Kontaktního místa SKC. Výše této úplaty bude určena 
dohodou mezi Správcem a Provozovatelem DOS, popřípadě Obsluhovatelem 
DOS, v souladu s pravidly uvedenými v Příloze 8. Náhrada úplaty hrazené 
Haguess Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli DOS, za provozování 
Kontaktního místa SKC je zahrnuta v odměně hrazené Garantem Správci podle 
této Smlouvy. 
 
Provoz kontaktních míst DOS na kontaktních místech SKC - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi MHMP a Provozovatelem DOS je Provozovatel DOS povinen zřídit 
a umožnit Haguess provoz Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC 
uvedeném v Příloze 9. Haguess zajistí provoz Kontaktního místa DOS na tomto 
Kontaktním místě SKC, za podmínek stanovených touto Smlouvou, smlouvou o 
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umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřenou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS.  
 
Haguess bude na základě písemné žádosti Provozovatele DOS jednat 
s Provozovatelem DOS o možnosti zřízení Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC podle smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím 
karty opencard uzavřené mezi Haguess a Provozovatelem DOS a v případě 
dosažení dohody uzavřené s Provozovatelem DOS smlouvu o zřízení a provozu 
Kontaktního místa DOS. Na základě dohody s Haguess může Provozovatel DOS 
zřídit a Haguess zajistit provoz Kontaktních míst DOS i na Kontaktních místech 
SKC ve smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty 
opencard neuvedených.  
 
Veškeré náklady na zřízení a provoz Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC budou zahrnuty v úplatě hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS. Výše úplaty hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC bude určena dohodou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS na základě vyúčtování předloženého 
Provozovateli DOS Správcem. 
 
Součinnost při provozu sběrných míst opencard provozovaných MHMP nebo 
třetí osobou pověřenou MHMP - Haguess bude MHMP a/nebo Obsluhovatelům 
Sběrného místa opencard poskytovat součinnost potřebnou ke zřízení a provozu 
Sběrných míst opencard v rozsahu, který po něm lze rozumně požadovat, 
zejména bude poskytovat poradenství, zaškolení osob obsluhujících Sběrné místo 
opencard a zajistí koordinaci činnosti Sběrného místa opencard s činnostmi 
Kontaktních míst SKC. Správce dále zajistí umístění informací o každém Sběrném 
místě opencard mezi informace, které jsou k dispozici na Kontaktních místech 
SKC.  
 
• Předávání dokumentů: Haguess bude přebírat žádosti o vydání Karty a 

souhlasy se zpracováním osobních údajů žadatelů o vydání Karty, popřípadě 
jiné žádosti či dokumenty podané žadateli o vydání Karty na Sběrných 
místech opencard, od MHMP, Obsluhovatele Sběrného místa opencard či 
jiného subjektu pověřeného MHMP, aby zajistil sběr a odvoz uvedených 
dokumentů z příslušného Sběrného místa opencard  

• Potvrzení předání dokumentů: O předání uvedených dokumentů MHMP či 
subjekt pověřený MHMP vždy vystaví předávací protokol 

• Nakládání s dokumenty: Haguess bude s předanými dokumenty nakládat 
stejným způsobem, jako kdyby tyto dokumenty byly podány na Kontaktním 
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místě SKC. Haguess zejména zajistí vydání Karet na základě úplných žádostí 
o vydání Karty a jejich předání jednotlivým žadatelům o vydání Karty 

• Předávání Karet: Veškeré Karty vydané na základě žádostí o vydání Karty 
podaných na Sběrném místě opencard předá Haguess jednotlivým žadatelům 
o vydání Karty prostřednictvím pošty stejným způsobem, jako kdyby žadatel o 
vydání Karty v žádosti o vydání Karty podané na Kontaktním místě SKC 
označil jako způsob předání Karty doručení prostřednictvím pošty, nebo na 
Kontaktním místě SKC uvedeném v žádosti o vydání Karty. Jestliže bude v 
žádosti o vydání Karty uvedeno, že konkrétní Karta má být předána na určitém 
Sběrném místě opencard, zajistí Správce dovoz takové Karty na toto Sběrné 
místo opencard tak, aby Karta mohla být předána žadateli o její vydání ve 
lhůtě pro převzetí Karty uvedené v žádosti o vydání této Karty 

• Odpovědnost Správce: Haguess je odpovědný za nakládání se žádostmi o 
vydání Karty a dalšími dokumenty předanými Haguess. Součástí zpráv o 
výkonu činností Haguess bude vždy zpráva o nakládání s dokumenty 
Správcem. 

 
Informační povinnost Správce - Haguess bude zasílat MHMP měsíční zprávy o 
výkonu činností Správce, popřípadě třetích osob pověřených Haguess k výkonu 
těchto činností.  
 
Informace o porušení smlouvy jiným subjektem - Haguess bude písemným 
oznámením informovat o každém porušení smlouvy o umožnění provozování 
kartové aplikace s využitím karty opencard Provozovatelem, s nímž MHMP 
příslušnou smlouvu uzavřel, které by mohlo odůvodňovat výpověď či odstoupení 
od uvedené smlouvy MHMP nebo vznik nároku MHMP na zaplacení smluvní 
pokuty či nároku na náhradu škody vůči Provozovateli. Dále bude informovat o 
každém porušení smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatelem osobních 
údajů, s nímž Haguess příslušnou smlouvu jménem MHMP uzavřel. O výše 
uvedených skutečnostech bude Haguess informovat MHMP neprodleně poté, co 
se o nich dozví. 
 
Pojištění správce  - Haguess je povinen pojistit se proti odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti se zajištěním provozu PCKS pro pojistné plnění 
v minimální výši 10.000.000,- Kč 
 

Odměna a platební podmínky 
 
Za poskytnuté služby Haguess fakturuje MHMP po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém byly služby poskytovány, odměnu. Výše odměny je stanovena takto: 
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Činnost Měsíční výše 
(bez DPH) 

Měsíční výše 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 2.146.134 Kč 2.553.899 Kč 
Zajištění provozu záložního systému SKC 283.483 Kč 337.345 Kč 
Zajištění provozu kontaktních míst  1.071.218 Kč 1.274.749 Kč 
Zajištění datového propojení kontaktních míst s 
SKC 126.596 Kč 150.549 Kč 

Zajištění provozu uživatelské tel. linky 135.135 Kč 160.811 Kč 

Zajištění distribuční služby  145.349 Kč 172.965 Kč 
Poskytování služeb informační podpory 90.299 Kč 107.456 Kč 
Celkem 3.998.214 Kč 4.757.875 Kč 
 

Doba trvání smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 31.12.2008. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Pravidla provádění kontroly a podávání zpráv o výkonu činností při 

zajištění provozu PCKS 
Příloha č.2 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

SKC a vydávání a správy Karet 
Příloha č.3 Podmínky provozu kontaktních míst SKC 
Příloha č.4 Technický popis s definovanými parametry předávání dat mezi 

SKC a kartovými aplikacemi – vymezení rozsahu předávaných dat 
Příloha č.5 Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky 
Příloha č.6 Podrobnosti postupů při provozu sběrného místa opencard 
Příloha č.7 Podmínky poskytování součinnosti Garantem Správci 
Příloha č.8 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

kontaktního místa SKC na kontaktním místě DOS a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa SKC na kontaktním místě 
DOS, Počet a lokality kontaktních míst SKC na kontaktních 
místech DOS  

Příloha č.9 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
kontaktního místa DOS na kontaktním místě SKC a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa DOS na kontaktním místě 
SKC, Lokalita kontaktního místa DOS na kontaktních místech 
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SKC 
Příloha č.10 Všeobecné podmínky smlouvy o umožnění provozování kartové 

aplikace s využitím karty opencard 
Příloha č.11 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu 

kontaktního místa SKC mezi garantem a obsluhovatelem SKC 
Příloha č.12 Vymezení důvěrných informací a pravidel pro zacházení 

s důvěrnými informacemi 
Příloha č.13 Vymezení přísně chráněných informací a pravidel pro zacházení 

s přísně chráněnými informacemi 
Příloha č.14 Technické prostředky pro provoz SKC 
Příloha č.15 Materiály potřebné pro provoz SKC a podrobnosti předávání a 

nakládání s materiály 
Příloha č.16 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při personalizaci karet 

mezi Garantem a subjektem podílejícím se na personalizaci karet 
Příloha č.17 Přehled třetích osob využívaných Správcem a přehled činností, ke 

kterým jsou třetí osoby využívány 
 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS  
INO/40/01/001831/2009 ze dne 2.1.2009 

 
Smluvní strany  

 
Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru IT MHMP 

 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Předmět smlouvy 

 
Haguess se zavazuje provozovat systém PCKS, včetně SKC. 
 

Činnost Haguess 
 
Rozvoj PCKS - Haguess bude předkládat MHMP písemné návrhy na rozvoj 
PCKS a zvyšování technických, bezpečnostních a časových parametrů provozu 
PCKS v souladu s úrovní vývoje informačních a jiných technologií a standardem 
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fungování SKC. 
 
Zajištění provozu SKC 
 
Provoz SKC: – Haguess zajistí provoz SKC po celou dobu účinnosti této Smlouvy  
 
Provoz záložního systému SKC: Haguess zajistí provoz záložního systému SKC 
za účelem zajištění nepřerušeného provozu SKC v případě plánovaného i 
neplánovaného výpadku v systému SKC. Haguess bude pro provoz záložního 
systému SKC používat vlastní technické prostředky.  
 
Základní činnosti SKC: 

 
• Udržování kontaktních míst SKC pro styk s veřejností  
• Vydávání a personalizace karet 
• Předávání Osobních karet jednotlivým žadatelům o vydání Osobní Karty a 

distribuce Anonymních Karet prostřednictvím všech Kontaktních míst SKC 
provozovaných Haguess 

• Vyhrazení datového prostoru na Kartě 
• Vedení evidence žadatelů o vydání Osobní Karty, Držitelů Osobních Karet, 

Majitelů a zákonných zástupců těchto osob 
• Změny údajů o žadatelích o vydání Osobní Karty, Držitelích Osobních Karet, 

Majitelích a zákonných zástupcích těchto osob vedených v databázích SKC 
• Vedení evidence vydaných Karet a základních údajů o nich, včetně stavu 

Karty 
• Vedení evidence Kartových aplikací zapojených do PCKS a jejich 

Provozovatelů, včetně osob oprávněných jednat za Provozovatele 
• Vytváření Blacklistu a jeho zpřístupňování Provozovatelům, kterým právo na 

zpřístupnění Blacklistu vzniklo 
• Zamezení akceptace Karet uvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Umožnění akceptace Karet neuvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Vyřizování reklamací Karet 
• Rušení Karet na žádost Držitele nebo Majitele  
• Správa datového prostoru vyhrazeného na Kartě v rozsahu potřebném 

k řádnému provádění činností SKC. 
 
Zajištění Materiálů a provoz uživatelské telefonní linky: Haguess zajistí, aby na 
každém Kontaktním místě SKC byly veřejnosti k dispozici Materiály uvedené v 
Příloze 15, a aby na Kontaktních místech SKC byly poskytovány informace a 
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poradenství o systému PCKS. Správce dále zajistí provoz uživatelské telefonní 
linky zpoplatněné běžným tarifem 
 
Vybírání poplatků: Haguess je oprávněn a povinen v souvislosti s provozem PCKS 
na vlastní účet vybírat poplatky za činnosti zpoplatněné podle ceníku. Poplatky 
podle ceníku jsou příjmem Haguess a ten je oprávněn je použít výhradně v 
souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při zpoplatněných činnostech. Haguess je 
povinen vést o vybraných poplatcích oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Správce vyúčtování 
poplatků vybraných za předchozí kalendářní měsíc. 
 
Vyřizování reklamací: Haguess bude vyřizovat veškeré reklamace uplatněné 
třetími osobami. 
 
Vyplacení peněžních prostředků: Jestliže bude Haguess povinen vyplatit peněžní 
prostředky Držiteli, resp. Žadateli o vydání Karty, či Majiteli, učiní tak výhradně z 
vlastních finančních zdrojů, nikoli z prostředků MHMP.  Haguess je povinen vést o 
peněžních prostředcích vyplacených oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Haguess vyúčtování 
peněžních prostředků vyplacených za předchozí kalendářní měsíc 
 
Součinnost potřebná k provozu Webu opencard: Haguess zajistí potřebnou 
součinnost k provozu Webu opencard 
 
Zpřístupnění SKC a údajů vedených SKC provozovatelům: Haguess umožní 
Provozovatelům přístup do SKC nebo zpřístupní Provozovatelům údaje vedené 
SKC 
 
Přístup do SKC: Haguess umožní Provozovatelům propojení SKC a jednotlivých 
Kartových aplikací prostřednictvím Interface SKC 
 
Zpřístupnění údajů z evidence Karet, Držitelů a Majitelů: Haguess zpřístupní údaje 
z evidence Karet, Držitelů Osobních Karet a Majitelů vedené SKC každému 
Provozovateli 
 
Zpřístupnění identifikačního čísla karty: Správce zpřístupní identifikační číslo Karty 
jednotlivým Provozovatelům 
 
Výměna dat: Mezi SKC a jednotlivými Kartovými aplikacemi bude probíhat 
výměna dat a informací 
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Zajištění vydávání a správy Karet - Haguess zajistí vydávání a Personalizaci 
Karet, předávání Karet Držitelům a správu Karet. Haguess přidělí minimálně jedno 
identifikační číslo každé Kartě v podobě CLN, popřípadě jiného jedinečného čísla. 
 
• Kapacita SKC: Haguess zajistí, aby SKC bylo schopné vydávat alespoň 

20.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost alespoň 500.000 Karet současně v 
rámci PCKS, za podmínky, že MHMP v potřebném rozsahu zajistí příslušné 
licence. Na základě písemné žádosti MHMP společnost Haguess zajistí, aby 
SKC bylo schopné vydávat alespoň 30.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost 
alespoň 750.000 Karet v rámci PCKS, a to do 3 měsíců ode dne doručení této 
žádosti Haguess. Závazek Haguess nezahrnuje povinnost zajistit adekvátní 
rozsah hardware a software, zejména pak uvedení licenčních podmínek 
software do souladu s kapacitními požadavky. MHMP je povinen Haguess 
podmínky pro vydávání Karet zajistit, k tomu je Haguess povinen poskytnout 
MHMP odborné poradenství a veškerou potřebnou součinnost 

• Doba platnosti Karet: Dobu platnosti Karet určí Haguess v rozmezí 3 měsíce 
až 5 let od doby jejich vydání s přihlédnutím k potřebám PCKS a s předchozím 
písemným souhlasem MHMP. Ke dni podpisu této Smlouvy je schválena doba 
platnosti Karty v délce 4 roky 

• Oznámení o Vyhrazení datového prostoru: Způsob Vyhrazení datového 
prostoru pro konkrétní Kartovou aplikaci a konkrétní identifikátory datového 
prostoru v návaznosti na každé Médium využívané v rámci PCKS bude 
Haguess oznamovat Provozovatelům v písemné podobě jako Důvěrnou nebo 
Přísně chráněnou informaci SKC. Vyhrazený datový prostor může být 
poskytnut pro účely jiné Kartové aplikace pouze po Vymazání Kartové 
aplikace, pro kterou bylo Vyhrazení datového prostoru provedeno 

• Výměna Karet: SKC bude provádět výměnu Karet v případech a za podmínek 
stanovených v Podmínkách PVVK 

• Vymazání Kartové aplikace: SKC provede Vymazání Kartové aplikace v 
případech a za podmínek stanovených v Podmínkách PVVK 

• Blokace Karty: Blokaci Karty může provést SKC bez souhlasu jednotlivých 
Provozovatelů, Držitele či Majitele v případech stanovených v Podmínkách 
PVVK. SKC bude v Blacklistu zpřístupňovaném Provozovatelům konkrétních 
Kartových aplikací uvádět pouze Karty, které jsou blokovány ve vztahu k 
příslušné Kartové aplikaci 

• Odblokování Karty: Odblokování Karty provede SKC neprodleně poté, co 
pomine důvod Blokace. 

• Zrušení Karty: SKC zruší Kartu na základě písemné žádosti Držitele či Majitele 
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nebo v jiných případech stanovených v této Smlouvě či Podmínkách PVVK. 
Zrušením Karty se rozumí trvalá a nezrušitelná Blokace Karty pro PCKS jako 
celek, kdy Karta přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. SKC 
zajistí, aby zrušená Karta přestala být funkční pro použití v rámci PCKS a 
nebylo možné ji opětovně použít. V případě zrušení Karty SKC Kartu fyzicky 
zlikviduje, má-li SKC Kartu fyzicky k dispozici 

• Uzavírání smluv: Haguess bude s Držiteli uzavírat smlouvy pouze ve vztahu 
ke Kartě, nikoli k jednotlivým Kartovým aplikacím, pokud mu MHMP písemným 
oznámením neurčí jinak  

 
Provoz kontaktních míst SKC - Haguess zajistí provoz Kontaktních míst SKC 
v lokalitách uvedených v Příloze 3 minimálně v rozsahu technických, 
bezpečnostních a časových parametrů 
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA – Haguess zajistí 
provoz Kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA  
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech DOS - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi Garantem a Provozovatelem DOS je Haguess oprávněn zřídit 
Kontaktní místo SKC na kterémkoli Kontaktním místě DOS a požadovat, aby 
Provozovatel DOS zajistil jeho provoz. Haguess zajistí zřízení a provoz 
Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS v počtu a v lokalitách 
uvedených v Příloze 8  
 
Náklady na zřízení Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS hradí v 
plné výši Provozovatel DOS. V případě, že bude příslušné Kontaktní místo DOS 
provozováno Obsluhovatelem DOS, může hradit tyto náklady Obsluhovatel DOS 
na základě smlouvy s Provozovatelem DOS. 
 
Náklady na provoz Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS budou 
zahrnuty v úplatě hrazené Správcem Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli 
DOS, za provozování Kontaktního místa SKC. Výše této úplaty bude určena 
dohodou mezi Správcem a Provozovatelem DOS, popřípadě Obsluhovatelem 
DOS, v souladu s pravidly uvedenými v Příloze 8. Náhrada úplaty hrazené 
Haguess Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli DOS, za provozování 
Kontaktního místa SKC je zahrnuta v odměně hrazené Garantem Správci podle 
této Smlouvy. 
 
Provoz kontaktních míst DOS na kontaktních místech SKC - Na základě 
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smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi MHMP a Provozovatelem DOS je Provozovatel DOS povinen zřídit 
a umožnit Haguess provoz Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC 
uvedeném v Příloze 9. Haguess zajistí provoz Kontaktního místa DOS na tomto 
Kontaktním místě SKC, za podmínek stanovených touto Smlouvou, smlouvou o 
umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřenou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS.  
 
Haguess bude na základě písemné žádosti Provozovatele DOS jednat 
s Provozovatelem DOS o možnosti zřízení Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC podle smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím 
karty opencard uzavřené mezi Haguess a Provozovatelem DOS a v případě 
dosažení dohody uzavřené s Provozovatelem DOS smlouvu o zřízení a provozu 
Kontaktního místa DOS. Na základě dohody s Haguess může Provozovatel DOS 
zřídit a Haguess zajistit provoz Kontaktních míst DOS i na Kontaktních místech 
SKC ve smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty 
opencard neuvedených.  
 
Veškeré náklady na zřízení a provoz Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC budou zahrnuty v úplatě hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS. Výše úplaty hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC bude určena dohodou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS na základě vyúčtování předloženého 
Provozovateli DOS Správcem. 
 
Součinnost při provozu sběrných míst opencard provozovaných MHMP nebo 
třetí osobou pověřenou MHMP - Haguess bude MHMP a/nebo Obsluhovatelům 
Sběrného místa opencard poskytovat součinnost potřebnou ke zřízení a provozu 
Sběrných míst opencard v rozsahu, který po něm lze rozumně požadovat, 
zejména bude poskytovat poradenství, zaškolení osob obsluhujících Sběrné místo 
opencard a zajistí koordinaci činnosti Sběrného místa opencard s činnostmi 
Kontaktních míst SKC. Správce dále zajistí umístění informací o každém Sběrném 
místě opencard mezi informace, které jsou k dispozici na Kontaktních místech 
SKC.  
 
• Předávání dokumentů: Haguess bude přebírat žádosti o vydání Karty a 

souhlasy se zpracováním osobních údajů žadatelů o vydání Karty, popřípadě 
jiné žádosti či dokumenty podané žadateli o vydání Karty na Sběrných 
místech opencard, od MHMP, Obsluhovatele Sběrného místa opencard či 
jiného subjektu pověřeného MHMP, aby zajistil sběr a odvoz uvedených 
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dokumentů z příslušného Sběrného místa opencard  
• Potvrzení předání dokumentů: O předání uvedených dokumentů MHMP či 

subjekt pověřený MHMP vždy vystaví předávací protokol 
• Nakládání s dokumenty: Haguess bude s předanými dokumenty nakládat 

stejným způsobem, jako kdyby tyto dokumenty byly podány na Kontaktním 
místě SKC. Haguess zejména zajistí vydání Karet na základě úplných žádostí 
o vydání Karty a jejich předání jednotlivým žadatelům o vydání Karty 

• Předávání Karet: Veškeré Karty vydané na základě žádostí o vydání Karty 
podaných na Sběrném místě opencard předá Haguess jednotlivým žadatelům 
o vydání Karty prostřednictvím pošty stejným způsobem, jako kdyby žadatel o 
vydání Karty v žádosti o vydání Karty podané na Kontaktním místě SKC 
označil jako způsob předání Karty doručení prostřednictvím pošty, nebo na 
Kontaktním místě SKC uvedeném v žádosti o vydání Karty. Jestliže bude v 
žádosti o vydání Karty uvedeno, že konkrétní Karta má být předána na určitém 
Sběrném místě opencard, zajistí Správce dovoz takové Karty na toto Sběrné 
místo opencard tak, aby Karta mohla být předána žadateli o její vydání ve 
lhůtě pro převzetí Karty uvedené v žádosti o vydání této Karty 

• Odpovědnost Správce: Haguess je odpovědný za nakládání se žádostmi o 
vydání Karty a dalšími dokumenty předanými Haguess. Součástí zpráv o 
výkonu činností Haguess bude vždy zpráva o nakládání s dokumenty 
Správcem. 

 
Informační povinnost Správce - Haguess bude zasílat MHMP měsíční zprávy o 
výkonu činností Správce, popřípadě třetích osob pověřených Haguess k výkonu 
těchto činností.  
 
Informace o porušení smlouvy jiným subjektem - Haguess bude písemným 
oznámením informovat o každém porušení smlouvy o umožnění provozování 
kartové aplikace s využitím karty opencard Provozovatelem, s nímž MHMP 
příslušnou smlouvu uzavřel, které by mohlo odůvodňovat výpověď či odstoupení 
od uvedené smlouvy MHMP nebo vznik nároku MHMP na zaplacení smluvní 
pokuty či nároku na náhradu škody vůči Provozovateli. Dále bude informovat o 
každém porušení smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatelem osobních 
údajů, s nímž Haguess příslušnou smlouvu jménem MHMP uzavřel. O výše 
uvedených skutečnostech bude Haguess informovat MHMP neprodleně poté, co 
se o nich dozví. 
 
Pojištění správce  - Haguess je povinen pojistit se proti odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti se zajištěním provozu PCKS pro pojistné plnění 
v minimální výši 10.000.000,- Kč 
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Odměna a platební podmínky 

 
Za poskytnuté služby Haguess fakturuje MHMP po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém byly služby poskytovány, odměnu, která se skládá z fixní a pohyblivé 
části. 
 

Měsíční výše fixní části odměny je stanovena takto: 

Činnost Měsíční výše 
(bez DPH) 

Měsíční výše 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 2.546.850 Kč 3.030.752 Kč 
Zajištění provozu záložního systému SKC 197.405 Kč 234.912 Kč 
Zajištění provozu kontaktních míst SKC a sběrných 
míst opencard provozovaných správcem nebo třetí 
osobou pověřenou správcem 

2.333.139 Kč 2.776.436 Kč 

Zajištění datového propojení kontaktních míst SKC 
s SKC 78.250 Kč 93.118 Kč 

Zajištění provozu uživatelské tel. linky 96.000 Kč 114.240 Kč 

Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti  
vč. rozúčtování 

694.733 Kč 826.733 Kč 

Poskytování služeb informační podpory 285.120 Kč 339.293 Kč 
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395.810 Kč 471.014 Kč 
Celkem 6.627.308 Kč 7.886.497 Kč 
 
Měsíční výše pohyblivé části odměny je stanovena podle počtu Osobních Karet 
s bezkontaktním čipem vydaných Správcem v příslušném kalendářním měsíci, 
MHMP zaplatí společnosti Haguess 168,- Kč bez DPH za každou vydanou 
Osobní Kartu. 
 

Doba trvání smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2009 do 28.2.2009. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Pravidla provádění kontroly a podávání zpráv o výkonu činností při 

zajištění provozu PCKS 
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Příloha č.2 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
SKC a vydávání a správy Karet 

Příloha č.3 Podmínky provozu kontaktních míst SKC 
Příloha č.4 Technický popis s definovanými parametry předávání dat mezi 

SKC a kartovými aplikacemi – vymezení rozsahu předávaných dat 
Příloha č.5 Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky 
Příloha č.6 Podrobnosti postupů při provozu sběrného místa opencard 
Příloha č.7 Podmínky poskytování součinnosti Garantem Správci 
Příloha č.8 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

kontaktního místa SKC na kontaktním místě DOS a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa SKC na kontaktním místě 
DOS, Počet a lokality kontaktních míst SKC na kontaktních 
místech DOS  

Příloha č.9 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
kontaktního místa DOS na kontaktním místě SKC a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa DOS na kontaktním místě 
SKC, Lokalita kontaktního místa DOS na kontaktních místech 
SKC 

Příloha č.10 Všeobecné podmínky smlouvy o umožnění provozování kartové 
aplikace s využitím karty opencard 

Příloha č.11 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu 
kontaktního místa SKC mezi garantem a obsluhovatelem SKC 

Příloha č.12 Vymezení důvěrných informací a pravidel pro zacházení 
s důvěrnými informacemi 

Příloha č.13 Vymezení přísně chráněných informací a pravidel pro zacházení 
s přísně chráněnými informacemi 

Příloha č.14 Technické prostředky pro provoz SKC 
Příloha č.15 Materiály potřebné pro provoz SKC a podrobnosti předávání a 

nakládání s materiály 
Příloha č.16 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při personalizaci karet 

mezi Garantem a subjektem podílejícím se na personalizaci karet 
Příloha č.17 Přehled třetích osob využívaných Správcem a přehled činností, ke 

kterým jsou třetí osoby využívány 
Příloha č.18 Technické, bezpečnostní a časové parametry provozu sběrného 

místa opencard 
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Smlouva o zajištění provozu PCKS  
INO/40/01/001860/2009 ze dne 26.2.2009 

 
Smluvní strany  

 
Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru IT MHMP 

 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Předmět smlouvy 

 
Haguess se zavazuje provozovat systém PCKS, včetně SKC. 
 

Činnost Haguess 
 
Rozvoj PCKS - Haguess bude předkládat MHMP písemné návrhy na rozvoj 
PCKS a zvyšování technických, bezpečnostních a časových parametrů provozu 
PCKS v souladu s úrovní vývoje informačních a jiných technologií a standardem 
fungování SKC. 
 
Zajištění provozu SKC 
 
Provoz SKC: – Haguess zajistí provoz SKC po celou dobu účinnosti této Smlouvy  
 
Provoz záložního systému SKC: Haguess zajistí provoz záložního systému SKC 
za účelem zajištění nepřerušeného provozu SKC v případě plánovaného i 
neplánovaného výpadku v systému SKC. Haguess bude pro provoz záložního 
systému SKC používat vlastní technické prostředky.  
 
Základní činnosti SKC: 

 
• Udržování kontaktních míst SKC pro styk s veřejností  
• Vydávání a personalizace karet 
• Předávání Osobních karet jednotlivým žadatelům o vydání Osobní Karty a 

distribuce Anonymních Karet prostřednictvím všech Kontaktních míst SKC 
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provozovaných Haguess 
• Vyhrazení datového prostoru na Kartě 
• Vedení evidence žadatelů o vydání Osobní Karty, Držitelů Osobních Karet, 

Majitelů a zákonných zástupců těchto osob 
• Změny údajů o žadatelích o vydání Osobní Karty, Držitelích Osobních Karet, 

Majitelích a zákonných zástupcích těchto osob vedených v databázích SKC 
• Vedení evidence vydaných Karet a základních údajů o nich, včetně stavu 

Karty 
• Vedení evidence Kartových aplikací zapojených do PCKS a jejich 

Provozovatelů, včetně osob oprávněných jednat za Provozovatele 
• Vytváření Blacklistu a jeho zpřístupňování Provozovatelům, kterým právo na 

zpřístupnění Blacklistu vzniklo 
• Zamezení akceptace Karet uvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Umožnění akceptace Karet neuvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Vyřizování reklamací Karet 
• Rušení Karet na žádost Držitele nebo Majitele  
• Správa datového prostoru vyhrazeného na Kartě v rozsahu potřebném 

k řádnému provádění činností SKC. 
 
Zajištění Materiálů a provoz uživatelské telefonní linky: Haguess zajistí, aby na 
každém Kontaktním místě SKC byly veřejnosti k dispozici Materiály uvedené v 
Příloze 15, a aby na Kontaktních místech SKC byly poskytovány informace a 
poradenství o systému PCKS. Správce dále zajistí provoz uživatelské telefonní 
linky zpoplatněné běžným tarifem 
 
Vybírání poplatků: Haguess je oprávněn a povinen v souvislosti s provozem PCKS 
na vlastní účet vybírat poplatky za činnosti zpoplatněné podle ceníku. Poplatky 
podle ceníku jsou příjmem Haguess a ten je oprávněn je použít výhradně v 
souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při zpoplatněných činnostech. Haguess je 
povinen vést o vybraných poplatcích oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Správce vyúčtování 
poplatků vybraných za předchozí kalendářní měsíc. 
 
Vyřizování reklamací: Haguess bude vyřizovat veškeré reklamace uplatněné 
třetími osobami. 
 
Vyplacení peněžních prostředků: Jestliže bude Haguess povinen vyplatit peněžní 
prostředky Držiteli, resp. Žadateli o vydání Karty, či Majiteli, učiní tak výhradně z 
vlastních finančních zdrojů, nikoli z prostředků MHMP.  Haguess je povinen vést o 
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peněžních prostředcích vyplacených oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Haguess vyúčtování 
peněžních prostředků vyplacených za předchozí kalendářní měsíc 
 
Součinnost potřebná k provozu Webu opencard: Haguess zajistí potřebnou 
součinnost k provozu Webu opencard 
 
Zpřístupnění SKC a údajů vedených SKC provozovatelům: Haguess umožní 
Provozovatelům přístup do SKC nebo zpřístupní Provozovatelům údaje vedené 
SKC 
 
Přístup do SKC: Haguess umožní Provozovatelům propojení SKC a jednotlivých 
Kartových aplikací prostřednictvím Interface SKC 
 
Zpřístupnění údajů z evidence Karet, Držitelů a Majitelů: Haguess zpřístupní údaje 
z evidence Karet, Držitelů Osobních Karet a Majitelů vedené SKC každému 
Provozovateli 
 
Zpřístupnění identifikačního čísla karty: Správce zpřístupní identifikační číslo Karty 
jednotlivým Provozovatelům 
 
Výměna dat: Mezi SKC a jednotlivými Kartovými aplikacemi bude probíhat 
výměna dat a informací 
 
Zajištění vydávání a správy Karet - Haguess zajistí vydávání a Personalizaci 
Karet, předávání Karet Držitelům a správu Karet. Haguess přidělí minimálně jedno 
identifikační číslo každé Kartě v podobě CLN, popřípadě jiného jedinečného čísla. 
 
• Kapacita SKC: Haguess zajistí, aby SKC bylo schopné vydávat alespoň 

20.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost alespoň 500.000 Karet současně v 
rámci PCKS, za podmínky, že MHMP v potřebném rozsahu zajistí příslušné 
licence. Na základě písemné žádosti MHMP společnost Haguess zajistí, aby 
SKC bylo schopné vydávat alespoň 30.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost 
alespoň 750.000 Karet v rámci PCKS, a to do 3 měsíců ode dne doručení této 
žádosti Haguess. Závazek Haguess nezahrnuje povinnost zajistit adekvátní 
rozsah hardware a software, zejména pak uvedení licenčních podmínek 
software do souladu s kapacitními požadavky. MHMP je povinen Haguess 
podmínky pro vydávání Karet zajistit, k tomu je Haguess povinen poskytnout 
MHMP odborné poradenství a veškerou potřebnou součinnost 

• Doba platnosti Karet: Dobu platnosti Karet určí Haguess v rozmezí 3 měsíce 
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až 5 let od doby jejich vydání s přihlédnutím k potřebám PCKS a s předchozím 
písemným souhlasem MHMP. Ke dni podpisu této Smlouvy je schválena doba 
platnosti Karty v délce 4 roky 

• Oznámení o Vyhrazení datového prostoru: Způsob Vyhrazení datového 
prostoru pro konkrétní Kartovou aplikaci a konkrétní identifikátory datového 
prostoru v návaznosti na každé Médium využívané v rámci PCKS bude 
Haguess oznamovat Provozovatelům v písemné podobě jako Důvěrnou nebo 
Přísně chráněnou informaci SKC. Vyhrazený datový prostor může být 
poskytnut pro účely jiné Kartové aplikace pouze po Vymazání Kartové 
aplikace, pro kterou bylo Vyhrazení datového prostoru provedeno 

• Výměna Karet: SKC bude provádět výměnu Karet v případech a za podmínek 
stanovených v Podmínkách PVVK 

• Vymazání Kartové aplikace: SKC provede Vymazání Kartové aplikace v 
případech a za podmínek stanovených v Podmínkách PVVK 

• Blokace Karty: Blokaci Karty může provést SKC bez souhlasu jednotlivých 
Provozovatelů, Držitele či Majitele v případech stanovených v Podmínkách 
PVVK. SKC bude v Blacklistu zpřístupňovaném Provozovatelům konkrétních 
Kartových aplikací uvádět pouze Karty, které jsou blokovány ve vztahu k 
příslušné Kartové aplikaci 

• Odblokování Karty: Odblokování Karty provede SKC neprodleně poté, co 
pomine důvod Blokace. 

• Zrušení Karty: SKC zruší Kartu na základě písemné žádosti Držitele či Majitele 
nebo v jiných případech stanovených v této Smlouvě či Podmínkách PVVK. 
Zrušením Karty se rozumí trvalá a nezrušitelná Blokace Karty pro PCKS jako 
celek, kdy Karta přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. SKC 
zajistí, aby zrušená Karta přestala být funkční pro použití v rámci PCKS a 
nebylo možné ji opětovně použít. V případě zrušení Karty SKC Kartu fyzicky 
zlikviduje, má-li SKC Kartu fyzicky k dispozici 

• Uzavírání smluv: Haguess bude s Držiteli uzavírat smlouvy pouze ve vztahu 
ke Kartě, nikoli k jednotlivým Kartovým aplikacím, pokud mu MHMP písemným 
oznámením neurčí jinak  

 
Provoz kontaktních míst SKC - Haguess zajistí provoz Kontaktních míst SKC 
v lokalitách uvedených v Příloze 3 minimálně v rozsahu technických, 
bezpečnostních a časových parametrů 
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA – Haguess zajistí 
provoz Kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA  
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech DOS - Na základě 
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smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi Garantem a Provozovatelem DOS je Haguess oprávněn zřídit 
Kontaktní místo SKC na kterémkoli Kontaktním místě DOS a požadovat, aby 
Provozovatel DOS zajistil jeho provoz. Haguess zajistí zřízení a provoz 
Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS v počtu a v lokalitách 
uvedených v Příloze 8  
 
Náklady na zřízení Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS hradí v 
plné výši Provozovatel DOS. V případě, že bude příslušné Kontaktní místo DOS 
provozováno Obsluhovatelem DOS, může hradit tyto náklady Obsluhovatel DOS 
na základě smlouvy s Provozovatelem DOS. 
 
Náklady na provoz Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS budou 
zahrnuty v úplatě hrazené Správcem Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli 
DOS, za provozování Kontaktního místa SKC. Výše této úplaty bude určena 
dohodou mezi Správcem a Provozovatelem DOS, popřípadě Obsluhovatelem 
DOS, v souladu s pravidly uvedenými v Příloze 8. Náhrada úplaty hrazené 
Haguess Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli DOS, za provozování 
Kontaktního místa SKC je zahrnuta v odměně hrazené Garantem Správci podle 
této Smlouvy. 
 
Provoz kontaktních míst DOS na kontaktních místech SKC - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi MHMP a Provozovatelem DOS je Provozovatel DOS povinen zřídit 
a umožnit Haguess provoz Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC 
uvedeném v Příloze 9. Haguess zajistí provoz Kontaktního místa DOS na tomto 
Kontaktním místě SKC, za podmínek stanovených touto Smlouvou, smlouvou o 
umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřenou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS.  
 
Haguess bude na základě písemné žádosti Provozovatele DOS jednat 
s Provozovatelem DOS o možnosti zřízení Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC podle smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím 
karty opencard uzavřené mezi Haguess a Provozovatelem DOS a v případě 
dosažení dohody uzavřené s Provozovatelem DOS smlouvu o zřízení a provozu 
Kontaktního místa DOS. Na základě dohody s Haguess může Provozovatel DOS 
zřídit a Haguess zajistit provoz Kontaktních míst DOS i na Kontaktních místech 
SKC ve smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty 
opencard neuvedených.  
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Veškeré náklady na zřízení a provoz Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC budou zahrnuty v úplatě hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS. Výše úplaty hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC bude určena dohodou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS na základě vyúčtování předloženého 
Provozovateli DOS Správcem. 
 
Součinnost při provozu sběrných míst opencard provozovaných MHMP nebo 
třetí osobou pověřenou MHMP - Haguess bude MHMP a/nebo Obsluhovatelům 
Sběrného místa opencard poskytovat součinnost potřebnou ke zřízení a provozu 
Sběrných míst opencard v rozsahu, který po něm lze rozumně požadovat, 
zejména bude poskytovat poradenství, zaškolení osob obsluhujících Sběrné místo 
opencard a zajistí koordinaci činnosti Sběrného místa opencard s činnostmi 
Kontaktních míst SKC. Správce dále zajistí umístění informací o každém Sběrném 
místě opencard mezi informace, které jsou k dispozici na Kontaktních místech 
SKC.  
 
• Předávání dokumentů: Haguess bude přebírat žádosti o vydání Karty a 

souhlasy se zpracováním osobních údajů žadatelů o vydání Karty, popřípadě 
jiné žádosti či dokumenty podané žadateli o vydání Karty na Sběrných 
místech opencard, od MHMP, Obsluhovatele Sběrného místa opencard či 
jiného subjektu pověřeného MHMP, aby zajistil sběr a odvoz uvedených 
dokumentů z příslušného Sběrného místa opencard  

• Potvrzení předání dokumentů: O předání uvedených dokumentů MHMP či 
subjekt pověřený MHMP vždy vystaví předávací protokol 

• Nakládání s dokumenty: Haguess bude s předanými dokumenty nakládat 
stejným způsobem, jako kdyby tyto dokumenty byly podány na Kontaktním 
místě SKC. Haguess zejména zajistí vydání Karet na základě úplných žádostí 
o vydání Karty a jejich předání jednotlivým žadatelům o vydání Karty 

• Předávání Karet: Veškeré Karty vydané na základě žádostí o vydání Karty 
podaných na Sběrném místě opencard předá Haguess jednotlivým žadatelům 
o vydání Karty prostřednictvím pošty stejným způsobem, jako kdyby žadatel o 
vydání Karty v žádosti o vydání Karty podané na Kontaktním místě SKC 
označil jako způsob předání Karty doručení prostřednictvím pošty, nebo na 
Kontaktním místě SKC uvedeném v žádosti o vydání Karty. Jestliže bude v 
žádosti o vydání Karty uvedeno, že konkrétní Karta má být předána na určitém 
Sběrném místě opencard, zajistí Správce dovoz takové Karty na toto Sběrné 
místo opencard tak, aby Karta mohla být předána žadateli o její vydání ve 
lhůtě pro převzetí Karty uvedené v žádosti o vydání této Karty 

• Odpovědnost Správce: Haguess je odpovědný za nakládání se žádostmi o 
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vydání Karty a dalšími dokumenty předanými Haguess. Součástí zpráv o 
výkonu činností Haguess bude vždy zpráva o nakládání s dokumenty 
Správcem. 

 
Informační povinnost Správce - Haguess bude zasílat MHMP měsíční zprávy o 
výkonu činností Správce, popřípadě třetích osob pověřených Haguess k výkonu 
těchto činností.  
 
Informace o porušení smlouvy jiným subjektem - Haguess bude písemným 
oznámením informovat o každém porušení smlouvy o umožnění provozování 
kartové aplikace s využitím karty opencard Provozovatelem, s nímž MHMP 
příslušnou smlouvu uzavřel, které by mohlo odůvodňovat výpověď či odstoupení 
od uvedené smlouvy MHMP nebo vznik nároku MHMP na zaplacení smluvní 
pokuty či nároku na náhradu škody vůči Provozovateli. Dále bude informovat o 
každém porušení smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatelem osobních 
údajů, s nímž Haguess příslušnou smlouvu jménem MHMP uzavřel. O výše 
uvedených skutečnostech bude Haguess informovat MHMP neprodleně poté, co 
se o nich dozví. 
 
Pojištění správce  - Haguess je povinen pojistit se proti odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti se zajištěním provozu PCKS pro pojistné plnění 
v minimální výši 10.000.000,- Kč 
 

Odměna a platební podmínky 
 
Za poskytnuté služby Haguess fakturuje MHMP po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém byly služby poskytovány, odměnu, která se skládá z fixní a pohyblivé 
části. 
 

Měsíční výše fixní části odměny je stanovena takto: 

Činnost Měsíční výše 
(bez DPH) 

Měsíční výše 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 2.546.850 Kč 3.030.752 Kč 
Zajištění provozu záložního systému SKC 197.405 Kč 234.912 Kč 
Zajištění provozu kontaktních míst SKC a sběrných 
míst opencard provozovaných správcem nebo třetí 
osobou pověřenou správcem 

2.333.139 Kč 2.776.436 Kč 

Zajištění datového propojení kontaktních míst SKC 
s SKC 

78.250 Kč 93.118 Kč 
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Zajištění provozu uživatelské tel. linky 96.000 Kč 114.240 Kč 

Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti  
vč. rozúčtování 694.733 Kč 826.733 Kč 

Poskytování služeb informační podpory 285.120 Kč 339.293 Kč 
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395.810 Kč 471.014 Kč 
Celkem 6.627.308 Kč 7.886.497 Kč 
 
Měsíční výše pohyblivé části odměny je stanovena podle počtu Osobních Karet 
s bezkontaktním čipem vydaných Správcem v příslušném kalendářním měsíci, 
MHMP zaplatí společnosti Haguess 168,- Kč bez DPH za každou vydanou 
Osobní Kartu. 
 

Doba trvání smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.3.2009 do 30.4.2009. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Pravidla provádění kontroly a podávání zpráv o výkonu činností při 

zajištění provozu PCKS 
Příloha č.2 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

SKC a vydávání a správy Karet 
Příloha č.3 Podmínky provozu kontaktních míst SKC 
Příloha č.4 Technický popis s definovanými parametry předávání dat mezi 

SKC a kartovými aplikacemi – vymezení rozsahu předávaných dat 
Příloha č.5 Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky 
Příloha č.6 Podrobnosti postupů při provozu sběrného místa opencard 
Příloha č.7 Podmínky poskytování součinnosti Garantem Správci 
Příloha č.8 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

kontaktního místa SKC na kontaktním místě DOS a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa SKC na kontaktním místě 
DOS, Počet a lokality kontaktních míst SKC na kontaktních 
místech DOS  

Příloha č.9 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
kontaktního místa DOS na kontaktním místě SKC a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa DOS na kontaktním místě 
SKC, Lokalita kontaktního místa DOS na kontaktních místech 
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SKC 
Příloha č.10 Všeobecné podmínky smlouvy o umožnění provozování kartové 

aplikace s využitím karty opencard 
Příloha č.11 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu 

kontaktního místa SKC mezi garantem a obsluhovatelem SKC 
Příloha č.12 Vymezení důvěrných informací a pravidel pro zacházení 

s důvěrnými informacemi 
Příloha č.13 Vymezení přísně chráněných informací a pravidel pro zacházení 

s přísně chráněnými informacemi 
Příloha č.14 Technické prostředky pro provoz SKC 
Příloha č.15 Materiály potřebné pro provoz SKC a podrobnosti předávání a 

nakládání s materiály 
Příloha č.16 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při personalizaci karet 

mezi Garantem a subjektem podílejícím se na personalizaci karet 
Příloha č.17 Přehled třetích osob využívaných Správcem a přehled činností, ke 

kterým jsou třetí osoby využívány 
Příloha č.18 Technické, bezpečnostní a časové parametry provozu sběrného 

místa opencard 
 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS  
INO/40/01/001966/2009 ze dne 25.5.2009 

 
Smluvní strany  

 
Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru IT MHMP 

 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Dodatek č.1 ze dne 14.7.2009 za MHMP zastoupení Ing. Václavem Krausem 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
 

Předmět smlouvy 
 
Haguess se zavazuje provozovat systém PCKS, včetně SKC. 
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Činnost Haguess 
 
Rozvoj PCKS - Haguess bude předkládat MHMP písemné návrhy na rozvoj 
PCKS a zvyšování technických, bezpečnostních a časových parametrů provozu 
PCKS v souladu s úrovní vývoje informačních a jiných technologií a standardem 
fungování SKC. 
 
Zajištění provozu SKC 
 
Provoz SKC: – Haguess zajistí provoz SKC po celou dobu účinnosti této Smlouvy  
 
Provoz záložního systému SKC: Haguess zajistí provoz záložního systému SKC 
za účelem zajištění nepřerušeného provozu SKC v případě plánovaného i 
neplánovaného výpadku v systému SKC. Haguess bude pro provoz záložního 
systému SKC používat vlastní technické prostředky.  
 
Základní činnosti SKC: 

 
• Udržování kontaktních míst SKC pro styk s veřejností  
• Vydávání a personalizace karet 
• Předávání Osobních karet jednotlivým žadatelům o vydání Osobní Karty a 

distribuce Anonymních Karet prostřednictvím všech Kontaktních míst SKC 
provozovaných Haguess 

• Vyhrazení datového prostoru na Kartě 
• Vedení evidence žadatelů o vydání Osobní Karty, Držitelů Osobních Karet, 

Majitelů a zákonných zástupců těchto osob 
• Změny údajů o žadatelích o vydání Osobní Karty, Držitelích Osobních Karet, 

Majitelích a zákonných zástupcích těchto osob vedených v databázích SKC 
• Vedení evidence vydaných Karet a základních údajů o nich, včetně stavu 

Karty 
• Vedení evidence Kartových aplikací zapojených do PCKS a jejich 

Provozovatelů, včetně osob oprávněných jednat za Provozovatele 
• Vytváření Blacklistu a jeho zpřístupňování Provozovatelům, kterým právo na 

zpřístupnění Blacklistu vzniklo 
• Zamezení akceptace Karet uvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Umožnění akceptace Karet neuvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Vyřizování reklamací Karet 
• Rušení Karet na žádost Držitele nebo Majitele  
• Správa datového prostoru vyhrazeného na Kartě v rozsahu potřebném 
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k řádnému provádění činností SKC. 
 
Zajištění Materiálů a provoz uživatelské telefonní linky: Haguess zajistí, aby na 
každém Kontaktním místě SKC byly veřejnosti k dispozici Materiály uvedené v 
Příloze 15, a aby na Kontaktních místech SKC byly poskytovány informace a 
poradenství o systému PCKS. Správce dále zajistí provoz uživatelské telefonní 
linky zpoplatněné běžným tarifem 
 
Vybírání poplatků: Haguess je oprávněn a povinen v souvislosti s provozem PCKS 
na vlastní účet vybírat poplatky za činnosti zpoplatněné podle ceníku. Poplatky 
podle ceníku jsou příjmem Haguess a ten je oprávněn je použít výhradně v 
souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při zpoplatněných činnostech. Haguess je 
povinen vést o vybraných poplatcích oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Správce vyúčtování 
poplatků vybraných za předchozí kalendářní měsíc. 
 
Vyřizování reklamací: Haguess bude vyřizovat veškeré reklamace uplatněné 
třetími osobami. 
 
Vyplacení peněžních prostředků: Jestliže bude Haguess povinen vyplatit peněžní 
prostředky Držiteli, resp. Žadateli o vydání Karty, či Majiteli, učiní tak výhradně z 
vlastních finančních zdrojů, nikoli z prostředků MHMP.  Haguess je povinen vést o 
peněžních prostředcích vyplacených oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Haguess vyúčtování 
peněžních prostředků vyplacených za předchozí kalendářní měsíc 
 
Součinnost potřebná k provozu Webu opencard: Haguess zajistí potřebnou 
součinnost k provozu Webu opencard 
 
Zpřístupnění SKC a údajů vedených SKC provozovatelům: Haguess umožní 
Provozovatelům přístup do SKC nebo zpřístupní Provozovatelům údaje vedené 
SKC 
 
Přístup do SKC: Haguess umožní Provozovatelům propojení SKC a jednotlivých 
Kartových aplikací prostřednictvím Interface SKC 
 
Zpřístupnění údajů z evidence Karet, Držitelů a Majitelů: Haguess zpřístupní údaje 
z evidence Karet, Držitelů Osobních Karet a Majitelů vedené SKC každému 
Provozovateli 
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Zpřístupnění identifikačního čísla karty: Správce zpřístupní identifikační číslo Karty 
jednotlivým Provozovatelům 
 
Výměna dat: Mezi SKC a jednotlivými Kartovými aplikacemi bude probíhat 
výměna dat a informací 
 
Zajištění vydávání a správy Karet - Haguess zajistí vydávání a Personalizaci 
Karet, předávání Karet Držitelům a správu Karet. Haguess přidělí minimálně jedno 
identifikační číslo každé Kartě v podobě CLN, popřípadě jiného jedinečného čísla. 
 
• Kapacita SKC: Haguess zajistí, aby SKC bylo schopné vydávat alespoň 

20.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost alespoň 500.000 Karet současně v 
rámci PCKS, za podmínky, že MHMP v potřebném rozsahu zajistí příslušné 
licence. Na základě písemné žádosti MHMP společnost Haguess zajistí, aby 
SKC bylo schopné vydávat alespoň 30.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost 
alespoň 750.000 Karet v rámci PCKS, a to do 3 měsíců ode dne doručení této 
žádosti Haguess. Závazek Haguess nezahrnuje povinnost zajistit adekvátní 
rozsah hardware a software, zejména pak uvedení licenčních podmínek 
software do souladu s kapacitními požadavky. MHMP je povinen Haguess 
podmínky pro vydávání Karet zajistit, k tomu je Haguess povinen poskytnout 
MHMP odborné poradenství a veškerou potřebnou součinnost 

• Doba platnosti Karet: Dobu platnosti Karet určí Haguess v rozmezí 3 měsíce 
až 5 let od doby jejich vydání s přihlédnutím k potřebám PCKS a s předchozím 
písemným souhlasem MHMP. Ke dni podpisu této Smlouvy je schválena doba 
platnosti Karty v délce 4 roky 

• Oznámení o Vyhrazení datového prostoru: Způsob Vyhrazení datového 
prostoru pro konkrétní Kartovou aplikaci a konkrétní identifikátory datového 
prostoru v návaznosti na každé Médium využívané v rámci PCKS bude 
Haguess oznamovat Provozovatelům v písemné podobě jako Důvěrnou nebo 
Přísně chráněnou informaci SKC. Vyhrazený datový prostor může být 
poskytnut pro účely jiné Kartové aplikace pouze po Vymazání Kartové 
aplikace, pro kterou bylo Vyhrazení datového prostoru provedeno 

• Výměna Karet: SKC bude provádět výměnu Karet v případech a za podmínek 
stanovených v Podmínkách PVVK 

• Vymazání Kartové aplikace: SKC provede Vymazání Kartové aplikace v 
případech a za podmínek stanovených v Podmínkách PVVK 

• Blokace Karty: Blokaci Karty může provést SKC bez souhlasu jednotlivých 
Provozovatelů, Držitele či Majitele v případech stanovených v Podmínkách 
PVVK. SKC bude v Blacklistu zpřístupňovaném Provozovatelům konkrétních 
Kartových aplikací uvádět pouze Karty, které jsou blokovány ve vztahu k 
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příslušné Kartové aplikaci 
• Odblokování Karty: Odblokování Karty provede SKC neprodleně poté, co 

pomine důvod Blokace. 
• Zrušení Karty: SKC zruší Kartu na základě písemné žádosti Držitele či Majitele 

nebo v jiných případech stanovených v této Smlouvě či Podmínkách PVVK. 
Zrušením Karty se rozumí trvalá a nezrušitelná Blokace Karty pro PCKS jako 
celek, kdy Karta přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. SKC 
zajistí, aby zrušená Karta přestala být funkční pro použití v rámci PCKS a 
nebylo možné ji opětovně použít. V případě zrušení Karty SKC Kartu fyzicky 
zlikviduje, má-li SKC Kartu fyzicky k dispozici 

• Uzavírání smluv: Haguess bude s Držiteli uzavírat smlouvy pouze ve vztahu 
ke Kartě, nikoli k jednotlivým Kartovým aplikacím, pokud mu MHMP písemným 
oznámením neurčí jinak  

 
Provoz kontaktních míst SKC - Haguess zajistí provoz Kontaktních míst SKC 
v lokalitách uvedených v Příloze 3 minimálně v rozsahu technických, 
bezpečnostních a časových parametrů 
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA – Haguess zajistí 
provoz Kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA  
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech DOS - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi Garantem a Provozovatelem DOS je Haguess oprávněn zřídit 
Kontaktní místo SKC na kterémkoli Kontaktním místě DOS a požadovat, aby 
Provozovatel DOS zajistil jeho provoz. Haguess zajistí zřízení a provoz 
Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS v počtu a v lokalitách 
uvedených v Příloze 8.  
 
Náklady na zřízení Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS hradí v 
plné výši Provozovatel DOS. V případě, že bude příslušné Kontaktní místo DOS 
provozováno Obsluhovatelem DOS, může hradit tyto náklady Obsluhovatel DOS 
na základě smlouvy s Provozovatelem DOS. 
 
Náklady na provoz Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS budou 
zahrnuty v úplatě hrazené Správcem Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli 
DOS, za provozování Kontaktního místa SKC. Výše této úplaty bude určena 
dohodou mezi Správcem a Provozovatelem DOS, popřípadě Obsluhovatelem 
DOS, v souladu s pravidly uvedenými v Příloze 8. Náhrada úplaty hrazené 
Haguess Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli DOS, za provozování 
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Kontaktního místa SKC je zahrnuta v odměně hrazené Garantem Správci podle 
této Smlouvy. 
 
Provoz kontaktních míst DOS na kontaktních místech SKC - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi MHMP a Provozovatelem DOS je Provozovatel DOS povinen zřídit 
a umožnit Haguess provoz Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC 
uvedeném v Příloze 9. Haguess zajistí provoz Kontaktního místa DOS na tomto 
Kontaktním místě SKC, za podmínek stanovených touto Smlouvou, smlouvou o 
umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřenou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS.  
 
Haguess bude na základě písemné žádosti Provozovatele DOS jednat 
s Provozovatelem DOS o možnosti zřízení Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC podle smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím 
karty opencard uzavřené mezi Haguess a Provozovatelem DOS a v případě 
dosažení dohody uzavřené s Provozovatelem DOS smlouvu o zřízení a provozu 
Kontaktního místa DOS. Na základě dohody s Haguess může Provozovatel DOS 
zřídit a Haguess zajistit provoz Kontaktních míst DOS i na Kontaktních místech 
SKC ve smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty 
opencard neuvedených.  
 
Veškeré náklady na zřízení a provoz Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC budou zahrnuty v úplatě hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS. Výše úplaty hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC bude určena dohodou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS na základě vyúčtování předloženého 
Provozovateli DOS Správcem. 
 
Součinnost při provozu sběrných míst opencard provozovaných MHMP nebo 
třetí osobou pověřenou MHMP - Haguess bude MHMP a/nebo Obsluhovatelům 
Sběrného místa opencard poskytovat součinnost potřebnou ke zřízení a provozu 
Sběrných míst opencard v rozsahu, který po něm lze rozumně požadovat, 
zejména bude poskytovat poradenství, zaškolení osob obsluhujících Sběrné místo 
opencard a zajistí koordinaci činnosti Sběrného místa opencard s činnostmi 
Kontaktních míst SKC. Správce dále zajistí umístění informací o každém Sběrném 
místě opencard mezi informace, které jsou k dispozici na Kontaktních místech 
SKC.  
 
• Předávání dokumentů: Haguess bude přebírat žádosti o vydání Karty a 
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souhlasy se zpracováním osobních údajů žadatelů o vydání Karty, popřípadě 
jiné žádosti či dokumenty podané žadateli o vydání Karty na Sběrných 
místech opencard, od MHMP, Obsluhovatele Sběrného místa opencard či 
jiného subjektu pověřeného MHMP, aby zajistil sběr a odvoz uvedených 
dokumentů z příslušného Sběrného místa opencard  

• Potvrzení předání dokumentů: O předání uvedených dokumentů MHMP či 
subjekt pověřený MHMP vždy vystaví předávací protokol 

• Nakládání s dokumenty: Haguess bude s předanými dokumenty nakládat 
stejným způsobem, jako kdyby tyto dokumenty byly podány na Kontaktním 
místě SKC. Haguess zejména zajistí vydání Karet na základě úplných žádostí 
o vydání Karty a jejich předání jednotlivým žadatelům o vydání Karty 

• Předávání Karet: Veškeré Karty vydané na základě žádostí o vydání Karty 
podaných na Sběrném místě opencard předá Haguess jednotlivým žadatelům 
o vydání Karty prostřednictvím pošty stejným způsobem, jako kdyby žadatel o 
vydání Karty v žádosti o vydání Karty podané na Kontaktním místě SKC 
označil jako způsob předání Karty doručení prostřednictvím pošty, nebo na 
Kontaktním místě SKC uvedeném v žádosti o vydání Karty. Jestliže bude v 
žádosti o vydání Karty uvedeno, že konkrétní Karta má být předána na určitém 
Sběrném místě opencard, zajistí Správce dovoz takové Karty na toto Sběrné 
místo opencard tak, aby Karta mohla být předána žadateli o její vydání ve 
lhůtě pro převzetí Karty uvedené v žádosti o vydání této Karty 

• Odpovědnost Správce: Haguess je odpovědný za nakládání se žádostmi o 
vydání Karty a dalšími dokumenty předanými Haguess. Součástí zpráv o 
výkonu činností Haguess bude vždy zpráva o nakládání s dokumenty 
Správcem. 

 
Informační povinnost Správce - Haguess bude zasílat MHMP měsíční zprávy o 
výkonu činností Správce, popřípadě třetích osob pověřených Haguess k výkonu 
těchto činností.  
 
Informace o porušení smlouvy jiným subjektem - Haguess bude písemným 
oznámením informovat o každém porušení smlouvy o umožnění provozování 
kartové aplikace s využitím karty opencard Provozovatelem, s nímž MHMP 
příslušnou smlouvu uzavřel, které by mohlo odůvodňovat výpověď či odstoupení 
od uvedené smlouvy MHMP nebo vznik nároku MHMP na zaplacení smluvní 
pokuty či nároku na náhradu škody vůči Provozovateli. Dále bude informovat o 
každém porušení smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatelem osobních 
údajů, s nímž Haguess příslušnou smlouvu jménem MHMP uzavřel. O výše 
uvedených skutečnostech bude Haguess informovat MHMP neprodleně poté, co 
se o nich dozví. 
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Pojištění správce  - Haguess je povinen pojistit se proti odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti se zajištěním provozu PCKS pro pojistné plnění 
v minimální výši 10.000.000,- Kč 
 

Odměna a platební podmínky 
 
Za poskytnuté služby Haguess fakturuje MHMP po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém byly služby poskytovány, odměnu, která se skládá z fixní a pohyblivé 
části. 
 
Měsíční výše fixní části odměny je stanovena takto: 

Činnost Měsíční výše 
(bez DPH) 

Měsíční výše 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 2.546.850 Kč 3.030.752 Kč 
Zajištění provozu záložního systému SKC 197.405 Kč 234.912 Kč 
Zajištění provozu kontaktních míst SKC a sběrných 
míst opencard provozovaných správcem nebo třetí 
osobou pověřenou správcem 

2.333.139 Kč 2.776.436 Kč 

Zajištění datového propojení kontaktních míst SKC 
s SKC 78.250 Kč 93.118 Kč 

Zajištění provozu uživatelské tel. linky 96.000 Kč 114.240 Kč 

Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti  
vč. rozúčtování 

694.733 Kč 826.733 Kč 

Poskytování služeb informační podpory 285.120 Kč 339.293 Kč 
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395.810 Kč 471.014 Kč 
Celkem 6.627.308 Kč 7.886.497 Kč 
 
Měsíční výše pohyblivé části odměny je stanovena podle počtu Osobních Karet 
s bezkontaktním čipem vydaných Správcem v příslušném kalendářním měsíci, 
MHMP zaplatí společnosti Haguess 168,- Kč bez DPH za každou vydanou 
Osobní Kartu. 
 

Doba trvání smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.5.2009 do 31.7.2009. 
 
Dodatek č.1 ze dne 14.7.2009 
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Účinnost smlouvy se prodlužuje do 31.8.2009  
 
Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytování služeb podle Smlouvy na 
základě tohoto dodatku v období od 1.8.2009 do 31.8.2009 je zahrnuta v odměně 
poskytnuté za činnost vykonávanou v období od 1.5.2009 do 31.7.2009 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Pravidla provádění kontroly a podávání zpráv o výkonu činností při 

zajištění provozu PCKS 
Příloha č.2 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

SKC a vydávání a správy Karet 
Příloha č.3 Podmínky provozu kontaktních míst SKC 
Příloha č.4 Technický popis s definovanými parametry předávání dat mezi 

SKC a kartovými aplikacemi – vymezení rozsahu předávaných dat 
Příloha č.5 Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky 
Příloha č.6 Podrobnosti postupů při provozu sběrného místa opencard 
Příloha č.7 Podmínky poskytování součinnosti Garantem Správci 
Příloha č.8 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

kontaktního místa SKC na kontaktním místě DOS a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa SKC na kontaktním místě 
DOS, Počet a lokality kontaktních míst SKC na kontaktních 
místech DOS  

Příloha č.9 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
kontaktního místa DOS na kontaktním místě SKC a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa DOS na kontaktním místě 
SKC, Lokalita kontaktního místa DOS na kontaktních místech 
SKC 

Příloha č.10 Všeobecné podmínky smlouvy o umožnění provozování kartové 
aplikace s využitím karty opencard 

Příloha č.11 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu 
kontaktního místa SKC mezi garantem a obsluhovatelem SKC 

Příloha č.12 Vymezení důvěrných informací a pravidel pro zacházení 
s důvěrnými informacemi 

Příloha č.13 Vymezení přísně chráněných informací a pravidel pro zacházení 
s přísně chráněnými informacemi 

Příloha č.14 Technické prostředky pro provoz SKC 
Příloha č.15 Materiály potřebné pro provoz SKC a podrobnosti předávání a 
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nakládání s materiály 
Příloha č.16 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při personalizaci karet 

mezi Garantem a subjektem podílejícím se na personalizaci karet 
Příloha č.17 Přehled třetích osob využívaných Správcem a přehled činností, ke 

kterým jsou třetí osoby využívány 
Příloha č.18 Technické, bezpečnostní a časové parametry provozu sběrného 

místa opencard 
 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS  
INO/40/01/002056/2009 ze dne 3.9.2009 

 
Smluvní strany  

 
Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Václavem Krausem, ředitelem 
odboru IT MHMP 

 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 

 
Předmět smlouvy 

 
Haguess se zavazuje provozovat systém PCKS, včetně SKC. 
 

Činnost Haguess 
 
Rozvoj PCKS - Haguess bude předkládat MHMP písemné návrhy na rozvoj 
PCKS a zvyšování technických, bezpečnostních a časových parametrů provozu 
PCKS v souladu s úrovní vývoje informačních a jiných technologií a standardem 
fungování SKC. 
 
Zajištění provozu SKC 
 
Provoz SKC: – Haguess zajistí provoz SKC po celou dobu účinnosti této Smlouvy  
 
Provoz záložního systému SKC: Haguess zajistí provoz záložního systému SKC 
za účelem zajištění nepřerušeného provozu SKC v případě plánovaného i 
neplánovaného výpadku v systému SKC. Haguess bude pro provoz záložního 
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systému SKC používat vlastní technické prostředky.  
 
Základní činnosti SKC: 

 
• Udržování kontaktních míst SKC pro styk s veřejností  
• Vydávání a personalizace karet 
• Předávání Osobních karet jednotlivým žadatelům o vydání Osobní Karty a 

distribuce Anonymních Karet prostřednictvím všech Kontaktních míst SKC 
provozovaných Haguess 

• Vyhrazení datového prostoru na Kartě 
• Vedení evidence žadatelů o vydání Osobní Karty, Držitelů Osobních Karet, 

Majitelů a zákonných zástupců těchto osob 
• Změny údajů o žadatelích o vydání Osobní Karty, Držitelích Osobních Karet, 

Majitelích a zákonných zástupcích těchto osob vedených v databázích SKC 
• Vedení evidence vydaných Karet a základních údajů o nich, včetně stavu 

Karty 
• Vedení evidence Kartových aplikací zapojených do PCKS a jejich 

Provozovatelů, včetně osob oprávněných jednat za Provozovatele 
• Vytváření Blacklistu a jeho zpřístupňování Provozovatelům, kterým právo na 

zpřístupnění Blacklistu vzniklo 
• Zamezení akceptace Karet uvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Umožnění akceptace Karet neuvedených na Blacklistu v rámci SKC 
• Vyřizování reklamací Karet 
• Rušení Karet na žádost Držitele nebo Majitele  
• Správa datového prostoru vyhrazeného na Kartě v rozsahu potřebném 

k řádnému provádění činností SKC. 
 
Zajištění Materiálů a provoz uživatelské telefonní linky: Haguess zajistí, aby na 
každém Kontaktním místě SKC byly veřejnosti k dispozici Materiály uvedené v 
Příloze 15, a aby na Kontaktních místech SKC byly poskytovány informace a 
poradenství o systému PCKS. Správce dále zajistí provoz uživatelské telefonní 
linky zpoplatněné běžným tarifem 
 
Vybírání poplatků: Haguess je oprávněn a povinen v souvislosti s provozem PCKS 
na vlastní účet vybírat poplatky za činnosti zpoplatněné podle ceníku. Poplatky 
podle ceníku jsou příjmem Haguess a ten je oprávněn je použít výhradně v 
souvislosti s úhradou nákladů vzniklých při zpoplatněných činnostech. Haguess je 
povinen vést o vybraných poplatcích oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Správce vyúčtování 
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poplatků vybraných za předchozí kalendářní měsíc. 
 
Vyřizování reklamací: Haguess bude vyřizovat veškeré reklamace uplatněné 
třetími osobami. 
 
Vyplacení peněžních prostředků: Jestliže bude Haguess povinen vyplatit peněžní 
prostředky Držiteli, resp. Žadateli o vydání Karty, či Majiteli, učiní tak výhradně z 
vlastních finančních zdrojů, nikoli z prostředků MHMP.  Haguess je povinen vést o 
peněžních prostředcích vyplacených oddělenou evidenci. Haguess je dále povinen 
předložit MHMP spolu s měsíčními zprávami o činnosti Haguess vyúčtování 
peněžních prostředků vyplacených za předchozí kalendářní měsíc 
 
Součinnost potřebná k provozu Webu opencard: Haguess zajistí potřebnou 
součinnost k provozu Webu opencard 
 
Zpřístupnění SKC a údajů vedených SKC provozovatelům: Haguess umožní 
Provozovatelům přístup do SKC nebo zpřístupní Provozovatelům údaje vedené 
SKC 
 
Přístup do SKC: Haguess umožní Provozovatelům propojení SKC a jednotlivých 
Kartových aplikací prostřednictvím Interface SKC 
 
Zpřístupnění údajů z evidence Karet, Držitelů a Majitelů: Haguess zpřístupní údaje 
z evidence Karet, Držitelů Osobních Karet a Majitelů vedené SKC každému 
Provozovateli 
 
Zpřístupnění identifikačního čísla karty: Správce zpřístupní identifikační číslo Karty 
jednotlivým Provozovatelům 
 
Výměna dat: Mezi SKC a jednotlivými Kartovými aplikacemi bude probíhat 
výměna dat a informací 
 
Zajištění vydávání a správy Karet - Haguess zajistí vydávání a Personalizaci 
Karet, předávání Karet Držitelům a správu Karet. Haguess přidělí minimálně jedno 
identifikační číslo každé Kartě v podobě CLN, popřípadě jiného jedinečného čísla. 
 
• Kapacita SKC: Haguess zajistí, aby SKC bylo schopné vydávat alespoň 

20.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost alespoň 500.000 Karet současně v 
rámci PCKS, za podmínky, že MHMP v potřebném rozsahu zajistí příslušné 
licence. Na základě písemné žádosti MHMP společnost Haguess zajistí, aby 
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SKC bylo schopné vydávat alespoň 30.000 Karet měsíčně a zajistit funkčnost 
alespoň 750.000 Karet v rámci PCKS, a to do 3 měsíců ode dne doručení této 
žádosti Haguess. Závazek Haguess nezahrnuje povinnost zajistit adekvátní 
rozsah hardware a software, zejména pak uvedení licenčních podmínek 
software do souladu s kapacitními požadavky. MHMP je povinen Haguess 
podmínky pro vydávání Karet zajistit, k tomu je Haguess povinen poskytnout 
MHMP odborné poradenství a veškerou potřebnou součinnost 

• Doba platnosti Karet: Dobu platnosti Karet určí Haguess v rozmezí 3 měsíce 
až 5 let od doby jejich vydání s přihlédnutím k potřebám PCKS a s předchozím 
písemným souhlasem MHMP. Ke dni podpisu této Smlouvy je schválena doba 
platnosti Karty v délce 4 roky 

• Oznámení o Vyhrazení datového prostoru: Způsob Vyhrazení datového 
prostoru pro konkrétní Kartovou aplikaci a konkrétní identifikátory datového 
prostoru v návaznosti na každé Médium využívané v rámci PCKS bude 
Haguess oznamovat Provozovatelům v písemné podobě jako Důvěrnou nebo 
Přísně chráněnou informaci SKC. Vyhrazený datový prostor může být 
poskytnut pro účely jiné Kartové aplikace pouze po Vymazání Kartové 
aplikace, pro kterou bylo Vyhrazení datového prostoru provedeno 

• Výměna Karet: SKC bude provádět výměnu Karet v případech a za podmínek 
stanovených v Podmínkách PVVK 

• Vymazání Kartové aplikace: SKC provede Vymazání Kartové aplikace v 
případech a za podmínek stanovených v Podmínkách PVVK 

• Blokace Karty: Blokaci Karty může provést SKC bez souhlasu jednotlivých 
Provozovatelů, Držitele či Majitele v případech stanovených v Podmínkách 
PVVK. SKC bude v Blacklistu zpřístupňovaném Provozovatelům konkrétních 
Kartových aplikací uvádět pouze Karty, které jsou blokovány ve vztahu k 
příslušné Kartové aplikaci 

• Odblokování Karty: Odblokování Karty provede SKC neprodleně poté, co 
pomine důvod Blokace. 

• Zrušení Karty: SKC zruší Kartu na základě písemné žádosti Držitele či Majitele 
nebo v jiných případech stanovených v této Smlouvě či Podmínkách PVVK. 
Zrušením Karty se rozumí trvalá a nezrušitelná Blokace Karty pro PCKS jako 
celek, kdy Karta přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. SKC 
zajistí, aby zrušená Karta přestala být funkční pro použití v rámci PCKS a 
nebylo možné ji opětovně použít. V případě zrušení Karty SKC Kartu fyzicky 
zlikviduje, má-li SKC Kartu fyzicky k dispozici 

• Uzavírání smluv: Haguess bude s Držiteli uzavírat smlouvy pouze ve vztahu 
ke Kartě, nikoli k jednotlivým Kartovým aplikacím, pokud mu MHMP písemným 
oznámením neurčí jinak  
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Provoz kontaktních míst SKC - Haguess zajistí provoz Kontaktních míst SKC 
v lokalitách uvedených v Příloze 3 minimálně v rozsahu technických, 
bezpečnostních a časových parametrů 
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA – Haguess zajistí 
provoz Kontaktních míst SKC na kontaktních místech KA  
 
Provoz kontaktních míst SKC na kontaktních místech DOS - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi Garantem a Provozovatelem DOS je Haguess oprávněn zřídit 
Kontaktní místo SKC na kterémkoli Kontaktním místě DOS a požadovat, aby 
Provozovatel DOS zajistil jeho provoz. Haguess zajistí zřízení a provoz 
Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS v počtu a v lokalitách 
uvedených v Příloze 8  
 
Náklady na zřízení Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS hradí v 
plné výši Provozovatel DOS. V případě, že bude příslušné Kontaktní místo DOS 
provozováno Obsluhovatelem DOS, může hradit tyto náklady Obsluhovatel DOS 
na základě smlouvy s Provozovatelem DOS. 
 
Náklady na provoz Kontaktních míst SKC na Kontaktních místech DOS budou 
zahrnuty v úplatě hrazené Správcem Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli 
DOS, za provozování Kontaktního místa SKC. Výše této úplaty bude určena 
dohodou mezi Správcem a Provozovatelem DOS, popřípadě Obsluhovatelem 
DOS, v souladu s pravidly uvedenými v Příloze 8. Náhrada úplaty hrazené 
Haguess Provozovateli DOS, popř. Obsluhovateli DOS, za provozování 
Kontaktního místa SKC je zahrnuta v odměně hrazené Garantem Správci podle 
této Smlouvy. 
 
Provoz kontaktních míst DOS na kontaktních místech SKC - Na základě 
smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard 
uzavřené mezi MHMP a Provozovatelem DOS je Provozovatel DOS povinen zřídit 
a umožnit Haguess provoz Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC 
uvedeném v Příloze 9. Haguess zajistí provoz Kontaktního místa DOS na tomto 
Kontaktním místě SKC, za podmínek stanovených touto Smlouvou, smlouvou o 
umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty opencard uzavřenou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS.  
 
Haguess bude na základě písemné žádosti Provozovatele DOS jednat 
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s Provozovatelem DOS o možnosti zřízení Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC podle smlouvy o umožnění provozování kartové aplikace s využitím 
karty opencard uzavřené mezi Haguess a Provozovatelem DOS a v případě 
dosažení dohody uzavřené s Provozovatelem DOS smlouvu o zřízení a provozu 
Kontaktního místa DOS. Na základě dohody s Haguess může Provozovatel DOS 
zřídit a Haguess zajistit provoz Kontaktních míst DOS i na Kontaktních místech 
SKC ve smlouvě o umožnění provozování kartové aplikace s využitím karty 
opencard neuvedených.  
 
Veškeré náklady na zřízení a provoz Kontaktních míst DOS na Kontaktních 
místech SKC budou zahrnuty v úplatě hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS. Výše úplaty hrazené Provozovatelem DOS za provoz 
Kontaktního místa DOS na Kontaktním místě SKC bude určena dohodou mezi 
Haguess a Provozovatelem DOS na základě vyúčtování předloženého 
Provozovateli DOS Správcem. 
 
Součinnost při provozu sběrných míst opencard provozovaných MHMP nebo 
třetí osobou pověřenou MHMP - Haguess bude MHMP a/nebo Obsluhovatelům 
Sběrného místa opencard poskytovat součinnost potřebnou ke zřízení a provozu 
Sběrných míst opencard v rozsahu, který po něm lze rozumně požadovat, 
zejména bude poskytovat poradenství, zaškolení osob obsluhujících Sběrné místo 
opencard a zajistí koordinaci činnosti Sběrného místa opencard s činnostmi 
Kontaktních míst SKC. Správce dále zajistí umístění informací o každém Sběrném 
místě opencard mezi informace, které jsou k dispozici na Kontaktních místech 
SKC.  
 
• Předávání dokumentů: Haguess bude přebírat žádosti o vydání Karty a 

souhlasy se zpracováním osobních údajů žadatelů o vydání Karty, popřípadě 
jiné žádosti či dokumenty podané žadateli o vydání Karty na Sběrných 
místech opencard, od MHMP, Obsluhovatele Sběrného místa opencard či 
jiného subjektu pověřeného MHMP, aby zajistil sběr a odvoz uvedených 
dokumentů z příslušného Sběrného místa opencard  

• Potvrzení předání dokumentů: O předání uvedených dokumentů MHMP či 
subjekt pověřený MHMP vždy vystaví předávací protokol 

• Nakládání s dokumenty: Haguess bude s předanými dokumenty nakládat 
stejným způsobem, jako kdyby tyto dokumenty byly podány na Kontaktním 
místě SKC. Haguess zejména zajistí vydání Karet na základě úplných žádostí 
o vydání Karty a jejich předání jednotlivým žadatelům o vydání Karty 

• Předávání Karet: Veškeré Karty vydané na základě žádostí o vydání Karty 
podaných na Sběrném místě opencard předá Haguess jednotlivým žadatelům 
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o vydání Karty prostřednictvím pošty stejným způsobem, jako kdyby žadatel o 
vydání Karty v žádosti o vydání Karty podané na Kontaktním místě SKC 
označil jako způsob předání Karty doručení prostřednictvím pošty, nebo na 
Kontaktním místě SKC uvedeném v žádosti o vydání Karty. Jestliže bude v 
žádosti o vydání Karty uvedeno, že konkrétní Karta má být předána na určitém 
Sběrném místě opencard, zajistí Správce dovoz takové Karty na toto Sběrné 
místo opencard tak, aby Karta mohla být předána žadateli o její vydání ve 
lhůtě pro převzetí Karty uvedené v žádosti o vydání této Karty 

• Odpovědnost Správce: Haguess je odpovědný za nakládání se žádostmi o 
vydání Karty a dalšími dokumenty předanými Haguess. Součástí zpráv o 
výkonu činností Haguess bude vždy zpráva o nakládání s dokumenty 
Správcem. 

 
Informační povinnost Správce - Haguess bude zasílat MHMP měsíční zprávy o 
výkonu činností Správce, popřípadě třetích osob pověřených Haguess k výkonu 
těchto činností.  
 
Informace o porušení smlouvy jiným subjektem - Haguess bude písemným 
oznámením informovat o každém porušení smlouvy o umožnění provozování 
kartové aplikace s využitím karty opencard Provozovatelem, s nímž MHMP 
příslušnou smlouvu uzavřel, které by mohlo odůvodňovat výpověď či odstoupení 
od uvedené smlouvy MHMP nebo vznik nároku MHMP na zaplacení smluvní 
pokuty či nároku na náhradu škody vůči Provozovateli. Dále bude informovat o 
každém porušení smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatelem osobních 
údajů, s nímž Haguess příslušnou smlouvu jménem MHMP uzavřel. O výše 
uvedených skutečnostech bude Haguess informovat MHMP neprodleně poté, co 
se o nich dozví. 
 
Pojištění správce  - Haguess je povinen pojistit se proti odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti se zajištěním provozu PCKS pro pojistné plnění 
v minimální výši 10.000.000,- Kč 
 

Odměna a platební podmínky 
 
Za poskytnuté služby Haguess fakturuje MHMP po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém byly služby poskytovány, odměnu, která se skládá z fixní a pohyblivé 
části. 
 

Měsíční výše fixní části odměny je stanovena takto: 
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Činnost Měsíční výše 
(bez DPH) 

Měsíční výše 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 2.546.850 Kč 3.030.752 Kč 
Zajištění provozu záložního systému SKC 197.405 Kč 234.912 Kč 
Zajištění provozu kontaktních míst SKC a sběrných 
míst opencard provozovaných správcem nebo třetí 
osobou pověřenou správcem 

2.333.139 Kč 2.776.436 Kč 

Zajištění datového propojení kontaktních míst SKC 
s SKC 

78.250 Kč 93.118 Kč 

Zajištění provozu uživatelské tel. linky 96.000 Kč 114.240 Kč 

Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti  
vč. rozúčtování 694.733 Kč 826.733 Kč 

Poskytování služeb informační podpory 285.120 Kč 339.293 Kč 
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395.810 Kč 471.014 Kč 
Celkem 6.627.308 Kč 7.886.497 Kč 
 
Měsíční výše pohyblivé části odměny je stanovena podle počtu Osobních Karet 
s bezkontaktním čipem vydaných Správcem v příslušném kalendářním měsíci, 
MHMP zaplatí společnosti Haguess 168,- Kč bez DPH za každou vydanou 
Osobní Kartu. 
 

Doba trvání smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2009 do 30.11.2009. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Pravidla provádění kontroly a podávání zpráv o výkonu činností při 

zajištění provozu PCKS 
Příloha č.2 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 

SKC a vydávání a správy Karet 
Příloha č.3 Podmínky provozu kontaktních míst SKC 
Příloha č.4 Technický popis s definovanými parametry předávání dat mezi 

SKC a kartovými aplikacemi – vymezení rozsahu předávaných dat 
Příloha č.5 Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky 
Příloha č.6 Podrobnosti postupů při provozu sběrného místa opencard 
Příloha č.7 Podmínky poskytování součinnosti Garantem Správci 
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Příloha č.8 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
kontaktního místa SKC na kontaktním místě DOS a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa SKC na kontaktním místě 
DOS, Počet a lokality kontaktních míst SKC na kontaktních 
místech DOS  

Příloha č.9 Technické, bezpečnostní a časové parametry a podmínky provozu 
kontaktního místa DOS na kontaktním místě SKC a vzor smlouvy 
o zřízení a provozu kontaktního místa DOS na kontaktním místě 
SKC, Lokalita kontaktního místa DOS na kontaktních místech 
SKC 

Příloha č.10 Všeobecné podmínky smlouvy o umožnění provozování kartové 
aplikace s využitím karty opencard 

Příloha č.11 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu 
kontaktního místa SKC mezi garantem a obsluhovatelem SKC 

Příloha č.12 Vymezení důvěrných informací a pravidel pro zacházení 
s důvěrnými informacemi 

Příloha č.13 Vymezení přísně chráněných informací a pravidel pro zacházení 
s přísně chráněnými informacemi 

Příloha č.14 Technické prostředky pro provoz SKC 
Příloha č.15 Materiály potřebné pro provoz SKC a podrobnosti předávání a 

nakládání s materiály 
Příloha č.16 Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů při personalizaci karet 

mezi Garantem a subjektem podílejícím se na personalizaci karet 
Příloha č.17 Přehled třetích osob využívaných Správcem a přehled činností, ke 

kterým jsou třetí osoby využívány 
Příloha č.18 Technické, bezpečnostní a časové parametry provozu sběrného 

místa opencard 
 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS  
INO/66/01/000597/2010 ze dne 12.2.2010 

 
Smluvní strany  

 
Garant: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581, zastoupené Ing. Martinem Trnkou, ředitelem MHMP 
 
Správce: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice,  

IČ: 25085166, zastoupená Miroslavou Turkovou, předsedou 
představenstva 



 

 

 

 
 

Strana 107 (celkem 165) 
 
 

 

Dodatek ze dne 15.2.2010 za MHMP zastoupení Ing. Martinem Trnkou 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
Dodatek č.1 ze dne 30.6.2010 za MHMP zastoupení Ing. Martinem Trnkou 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
Dodatek č.2 ze dne 29.12.2010 za MHMP zastoupení Ing. Martinem Trnkou 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
Dodatek č.3 ze dne 14.1.2011 za MHMP zastoupení Ing. Martinem Trnkou 
 za Haguess zastoupení Miroslavou Turkovou 
 

Dodatek ze dne 15.2.2010 
 
Oprava písařské chyby smlouvy. 
 

Smlouva o zajištění provozu PCKS 
 

Smluvní strany uzavírají smlouvu o zajištění PCKS s obsahem, tedy vymezením 
vzájemných práv a povinností, které jsou identické se Smlouvou o zajištění 
provozu PCKS č. INO/40/01/002056/2009 ze dne 3.9.2009.  
 

Doba trvání Smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2010.  
 

Dodatek č.1 ze dne 30.6.2010 
 
Prodloužena platnost smlouvy na dobu určitou do 31.12.2010. 
 

Dodatek č.2 ze dne 29.12.2010 
 
Prodloužena platnost smlouvy na dobu určitou do 14.1.2011. 
 
Dodatek č.3 ze dne 14.1.2011 
 
Prodloužena platnost smlouvy na dobu určitou do 31.1.2011. 
 

Cenová ujednání 
 
Odměna ve výši uvedené příloze B této Smlouvy náleží spol. Haguess v plné 
výši i za měsíc prosinec 2009 a leden 2010.  
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Dodatek č.3 ze dne 14.1.2011 
 

• Správce nebude Garantovi za období ledna 2011 fakturovat odměnu ve výši 
3.283.330,- Kč bez DPH 

• obdrží pohyblivou odměnu v částce 50,- Kč bez DPH za Osobní karty, jejichž 
výroba a Personalizace budou zadány Správcem v období měsíce ledna 2011 

• bude oprávněn si ponechat poplatky vybrané od uživatelů podle Smlouvy  
č. INO/40/01/002056/2009 za období měsíce ledna 2011 

 
Vypořádání práv a povinností vztahujících se k Osobním Kartám vydaným 

spol. Haguess, za jejichž vydání neobdržel úplatu 
 
Smluvní strany konstatují, že MHMP nezaplatilo za vydání 302.437 Osobních 
Karet v celkové výši 64.446.020 Kč včetně DPH, když Částku ve výši 
6.969.500,- Kč včetně DPH představuje ušlá úplata za vydání Osobních Karet s 
kontaktním čipem v počtu 13.939, a částku ve výši 57.676.520,- Kč včetně DPH, 
ušlá úplata za vydání Osobních Karet s bezkontaktním čipem v počtu 288.498.  
 

Smluvní strany se dohodly, že se závazek uhradit Haguess úplatu v celkové výši 
64.446.020 Kč včetně DPH za vydání Osobních Karet se nahrazuje závazkem 
uhradit jednorázovou kompenzaci ve výši 40.515.120,- Kč (včetně DPH), a 
závazkem Haguess vydávat Osobní Karty s bezkontaktním čipem až do naplnění 
celkového limitu 650.000 vydaných Osobních Karet.  
 

Závěrečná ustanovení 
 

Přílohy: 
 
příloha A Původní smlouva 
příloha B Nový text přílohy č. 5 původní smlouvy 
příloha C Definice produktové/osobní personalizace 
 

Příloha B Smlouvy o zajištění provozu PCKS 
 

Příloha č. 5 
Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky 

 
Za poskytnuté služby Haguess fakturuje MHMP po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém byly služby poskytovány, fixní odměnu: 
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Činnost Měsíční výše 
(bez DPH) 

Měsíční výše 
(vč. DPH) 

Zajištění provozu SKC 1.225.000 Kč 1.470.000 Kč 
Zajištění provozu záložního systému SKC 104.165 Kč 124.998 Kč 
Zajištění provozu kontaktních míst SKC a sběrných 
míst opencard provozovaných správcem nebo třetí 
osobou pověřenou správcem 

1.208.330 Kč 1.449.996 Kč 

Zajištění datového propojení kontaktních míst SKC 
s SKC 

62.500 Kč 75.000 Kč 

Zajištění provozu uživatelské tel. linky 45.835 Kč 55.002 Kč 

Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti  
vč. rozúčtování 296.670 Kč 356.004 Kč 

Poskytování služeb informační podpory 93.330 Kč 111.996 Kč 
Zajištění provozu kartové aplikace parkování 247.500 Kč 297.000 Kč 
Celkem 3.283.330 Kč 3.939.996 Kč 
 
V případě, že počet Osobních Karet dosáhne ještě v průběhu plnění této Smlouvy 
počtu 650.000 a bude existovat potřeba vydávání dalších Osobních Karet, má 
Správce kromě fixní odměny dále nárok na vyplacení pohyblivé odměny. Smluvní 
strany sjednaly, že MHMP zaplatí Haguess na přislíbenou pohyblivou odměnu 
částku 50,- Kč bez DPH za každou Osobní Kartu vydanou nad shora uvedený limit 
650.000 Osobních Karet. 
 
 

Smlouva o spolupráci a technické podpoře  
č. INO/66/01/00713/2011 ze dne 1.2.2011 

 
Objednatel: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01  

Praha 1, IČ: 00064581, Jednající: Ing. Martin Trnka, ředitel 
MHMP. 

 
Poskytovatel: HAGUESS, a.s. se sídlem Na Michovkách 1.686, Průhonice,  

25243 okres Praha - Západ, IČ: 25085166, Jednající: Miroslava 
Turková, předsedkyně představenstva. 

 
Předmět plnění 

 
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje v rámci spuštění a následného 
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provozu a správy PCKS poskytnout tyto činnosti: 
 

• Instalace a implementace informačního systému PCKS (software SKC) do 
nového produkčního a záložního prostředí včetně migrace dat 

• Správa technologické infrastruktury současného produkčního a záložního 
prostředí včetně technologického vybavení jednotlivých pracovišť 
(centrálního pracoviště — BackOffice, zákaznického centra — FrontOffice) 
a související komunikační infrastruktury po dobu implementace 
informačního systému PCKS (software SKC) a migrace dat 

• Poskytnutí poradenských a školících služeb souvisejících s procesním 
zajištěním provozu PCKS ze strany Objednatele nad rámec stanovený ve 
Smlouvě č. INO/40/01/002056/2009 uzavřené dne 3.9.2009.  

• Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit odměnu specifikovanou v  
čl. III. této smlouvy. článek III. této smlouvy je „Termíny plnění 
Poskytovatele“ – správně zde má být odkazováno na čl. IV smlouvy 
„Odměna a platební podmínky“ Bližší specifikace předmětu plnění 
Poskytovatele je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 
2. Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli po dobu účinnosti této 

smlouvy užívání hardwarového a jiného vybavení ve vlastnictví 
Poskytovatele, které je blíže specifikováno v Příloze č. 2. 
 
Odměna za užívání Vybavení je již paušálně zahrnuta v odměně 
Poskytovatele za plnění podle odst. 1 tohoto článku. 
 

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat po dobu účinnosti této smlouvy 
možnost přístupu do prostor, které jsou specifikovány v Příloze č. 3 a 
umožnit pracovníkům Objednatele pracovat s vybavením a zařízením 
Objednatele umístěným v Prostorách.  
 
Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a datovou 
konektivitu v nezbytném rozsahu k tomu, aby mohl být od 01.02.2011 
software SKC nepřerušené provozován. Odměna za činnosti Poskytovatele 
podle tohoto odstavce je již paušálně zahrnuta v odměně Poskytovatele za 
plnění podle odst. 1 tohoto článku. 
 

4. Předmětem plnění nejsou činnosti, které je Poskytovatel povinen poskytovat 
Objednateli podle Servisní smlouvy č. INO/40/05/001127/2006 uzavřené 
mezi smluvními stranami dne 06.11.2006 ve znění pozdějších dodatků. 
Ustanovení Servisní smlouvy tak nejsou touto smlouvou dotčena a povinnosti 
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Poskytovatele vyplývající ze Servisní smlouvy trvají i nadále. Smluvní strany 
berou na vědomí, že systém PCKS, který bude po instalaci, implementaci a 
migraci dat dále provozován a spravován Objednatelem, je systémem, na 
který  se vztahují  práva a povinnosti ze Servisní smlouvy vyplývající. 

 
Rozsah a forma předmětu plnění, místo plnění 

 
Rozsah a forma předmětu plnění jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
 
Další konkretizace předmětu činnosti bude smluvními stranami sjednána v 
Migračním plánu, který se smluvní strany zavazují uzavřít nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
 
Místem plnění budou prostory ve vlastnictví, případně nájmu Objednatele v Praze 
podle pokynů Objednatele a prostory Poskytovatele. 
 

Termíny plnění Poskytovatele 
 
Poskytovatel za zavazuje řádně dokončit činnosti nejpozději do 30.4.2011. Termín 
dokončení je pro Poskytovatele závazný za podmínky, že Objednatel poskytne 
Poskytovateli nezbytnou součinnost. 
 

Odměna a platební podmínky 
 
• Poskytovateli náleží odměna za řádné provedení činnosti „Instalace a 

implementace informačního systému PKCS“ v pevné výši 4.459.800,- Kč bez 
DPH. Odměna bude splatná postupně vždy po řádném ukončení provedení 
jednotlivých fází, podle Specifikace obsažené v Příloze č. 4. 
 

• Poskytovateli náleží odměna za plnění činnosti„ Správa technologické 
infrastruktury“ v pevné výši 6.689.700,- Kč bez DPH. Odměna bude splatná 
postupně ve třech měsíčních splátkách na základě faktury do 21 dnů ode dne 
doručení faktury. 
 

• Poskytovateli náleží odměna za plnění činnosti „Poskytnutí poradenských a 
školících služeb“ v pevné výši 3.716.500.- Kč bez DPH. Odměna bude splatná 
postupně ve třech měsíčních splátkách na základě faktury do 21 dnů ode dne 
doručení faktury. 

 
Uvedené ceny jsou bez DPH.  V rámci vyúčtování k nim bude připočtena příslušná 
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(aktuální) sazba DPH. 
 

Práva a povinnosti Objednatele 
 
• Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli přístup k HW a SW vybavení ve 

vlastnictví Objednatele umístěného v Prostorách potřebnému k zajištění 
řádného fungování PCKS, a to v rozsahu nutném ke splnění povinností 
Poskytovatele podle této smlouvy. 

• Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele 
ohledně skutečností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění závazků z této 
smlouvy. 

• Objednatel nese od 1.2.2011 plnou a nedílnou odpovědnost za zajištění 
provozu PCKS. 

 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

 
• Poskytovatel se při plnění předmětu činnosti podle této smlouvy zavazuje řídit 

pokyny a instrukcemi Objednatele, jejichž obsah nebude překračovat rámec 
předmětu plnění. Poskytovatel může odmítnout řídit se pokyny Objednatele 
pouze v případě, že by byl bezprostředně ohrožen řádný provoz systému 
PCKS; o této skutečnosti je Poskytovatel povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

• Poskytovatel nenese od 1.2.2011 odpovědnost za správu a provoz PCKS jako 
celku, od tohoto data Poskytovatel odpovídá Objednateli pouze za to, že 
plnění Poskytovatele dle této smlouvy bude poskytnuto Objednateli v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou řádně a včas. 

• Na provedení implementace provedené Poskytovatelem poskytuje 
Poskytovatel Objednateli záruku v délce 12 kalendářních měsíců ode dne 
řádného ukončení všech činností. 

• Poskytovatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele ohledně 
skutečností, které mají nebo mohou mít zásadní vliv na plnění závazků z této 
smlouvy', zejména na funkčnost systému PCKS včetně všech jeho aplikací. 

• Poskytovatel se zavazuje, že v průběhu plnění činností neprovede do softwaru 
SKC žádné zásahy či úpravy které by znemožnily Objednateli užívat software 
SKC pro provoz PCKS způsobem odpovídajícím licenčnímu oprávnění 
Objednatele dle Licenční smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 
14.7.2008. č. L1C/40/01/001613/2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
12.2.2010. 
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• Poskytovatel odpovídá Objednateli za to že po splnění činností bude software 
SKC řádné funkční a způsobilý svému účelu v souladu s licenčním 
oprávněním dle Licenční smlouvy . 

 
Další ujednání 

 
Každá ze smluvních stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu vzniklou 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy, nebo zaviněným porušením 
právních povinností. Odpovědnosti se strana zprostí, jestliže byla škoda 
způsobena objektivně neodvratitelnou událostí, které nemohlo byt zabráněno ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek 
konkrétního případu. 
 

Doba účinnosti smlouvy 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.4.2011. 
Smlouva může být kdykoli ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1: Specifikace předmětu činnosti Poskytovatele 
Příloha č.2: Seznam HW vybavení Poskytovatele 
Příloha č.3: Specifikace prostor 
Příloha č.4: Specifikace uzlových bodů činností, podle bodu 1 Přílohy 1 pro dílčí 

fakturace 
 
 
Smlouva o poskytnutí základní podpory programového vybavení 

INO/40/03/002741/2012 ze dne 6.4.2012 
 

Objednatel: Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1,  
IČ: 00064581, zastoupené RNDr. Janem Teskou ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy 

 
Poskytovatel: HAGUESS, a.s., se sídlem Průhonice, Na Michovkách 1. 686., 

okres Praha-západ,  IČ:  25085166, zastoupené Ing. Jiřím Bláhou 
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a RNDr. Janem Kodovským, členy představenstva 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Smluvní strany uzavřely v souvislosti s provozem Pražského centra kartových 
služeb dne: 
 
• 14.7.2008 licenční smlouvu č. LIC/40/01/001613/2008, kterou následně 

doplnily dodatkem č. 1 ze dne 12.2.2010 a dodatkem č. 2 ze dne 24.8.2011 
jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli licence ke 
stanovenému programovému vybavení SKC  
 

• 21.4.2008 smlouvu č. DIL/40/01/001529/2008. jejímž předmětem je závazek 
Poskytovatele poskytnout Objednateli licence ke KAP (Kartová Aplikace 
Parkování)  

 

• 31.7.2008 smlouvu č. LIC/40/01/001651/2008, jejímž předmětem je závazek 
Poskytovatele poskytnout Objednateli licence k ASW HSM-SKC (Aplikační 
software HSM-SKC)  
 

• 31.7.2008 smlouvu č. LIC/40/01/001650/2008, která umožňuje využití 
Software pro celkový počet 156 SAM modulů, a 21.4.2008 smlouvu  
č. DIL/40/01/001529/2008, kterou se poskytuje 298 ks SAM pro parkovací 
automaty Stelio. jejímiž předměty je závazek Poskytovatele poskytnout 
Objednateli licence k ASW-SAM (Aplikační software SAM)  

 

Na základě této Smlouvy hodlá Objednatel zajistit základní podporu k 
programovému vybavení. 
 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby 
spočívající v poskytování základní podpory programového vybavení, jehož 
seznam je uveden v Příloze č.1 této Smlouvy. Tento závazek v rozsahu 
stanoveném Přílohou č. 1 této Smlouvy zahrnuje: 
 
• Poskytování služby Hotline včetně základní servisní technické podpory 

programového vybavení při odstraňování vad programového vybavení. 
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• Poskytování pravidelné profylaxe programového vybavení vč. indikace a 
předcházení možných problémů při užívání programového vybavení, včetně 
nově instalovaných části systému. 

 
• Pravidelný monitoring relevantních částí PCKS a relevantních procesů ve 

vztahu k funkčnosti programového vybavení vč. indikace a předcházení 
možných problémů při užívání programového vybavení včetně údržby 
programového vybavení v souladu s platnou legislativou a technologickým 
rozvojem a podporou bezpečnosti systému při zachování funkčnosti, 
dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat systému PCKS. 

 
Součástí Služeb dle této Smlouvy je povinnost Poskytovatele udržovat produkční i 
testovací prostředí programového vybavení po celou dobu účinnosti této Smlouvy 
a udržovat vazby programového vybavení na okolní systémy určené 
Objednatelem po celou dobu trvání této Smlouvy, pokud takové vazby existují. 
 

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby po celou dobu trvání této Smlouvy, a 
to ode dne účinnosti této Smlouvy. 
 
Místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele a sídlo Poskytovatele, případně 
jiná místa na území hlavního města Prahy užívaná a určená Objednatelem. 
 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Cena za poskytování Služeb je uvedena v Příloze č. 2 tvořící nedílnou součást 
této Smlouvy. 
 
Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech 
přílohách jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné. 
Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené 
s poskytováním Služeb podle této Smlouvy. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že celková maximální a nepřekročitelná cena za 
poskytování Služeb, kterou je Objednatel oprávněn po dobu trvání této Smlouvy 
Poskytovateli zaplatit odpovídá násobku Paušálu a počtu měsíců, na které je tato 
Smlouva uzavřena a činí 57.244.536,- Kč bez DPH. 
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DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 
 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 let, a to ode dne jejího podpisu oběma 
Smluvními stranami. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Přehled podporovaného programového vybavení a subjektu 

užívajících programové vybavení 
Příloha č. 2 Podrobné členění ceny za Služby 
Příloha č. 3 Vzor výkazu poskytnutých služeb  
Příloha č. 4 Vzor protokolu o servisním zásahu 
Příloha č. 5 Požadavky na součinnost Objednatele 
 

Příloha č. 2  - členění ceny za služby 
 

Celková cena měsíčního 
paušálu za všechny 

uživatelské subjekty 
Cena bez DPH/ měsíc DPH Cena s DPH/ měsíc 

Hotline a servisní 
podpora 859 613 171 923 1 031 536 

Pravidelná profylaxe 559 763 111 953 671 716 

Pravidelný monitoring a 
údržba 965 813 193 163 1 158 976 

Celkem paušál 2 385189 477 038 2 862 227 

 
 

Smlouva o poskytování rozšířené podpory programového 
vybavení INO/40/03/002742/2012 ze dne 6.4.2012 

 
Objednatel: Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1,  

IČ: 00064581,  zastoupené RNDr. Janem Teskou. ředitelem 
odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy 

 
Poskytovatel: HAGUESS, a.s., se sídlem Průhonice,  Na Michovkách 1.686, 

okres Praha-západ,  IČ:  25085166,  zastoupené  Ing. Jiřím 
Bláhou a RNDr. Janem Kodovským, členy představenstva 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Smluvní strany uzavřely v souvislosti s provozem Pražského centra kartových 
služeb dne: 
 
• 14.7.2008 licenční smlouvu č. LIC/40/01/001613/2008, kterou následně 

doplnily dodatkem č. 1 ze dne 12.2.2010 a dodatkem č. 2 ze dne 24.8.2011, 
jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli licence ke 
stanovenému programovému vybavení SKC.  

• 21.4.2008 smlouvu č. DIL 40/01/001529/2008, jejímž předmětem je závazek 
Poskytovatele poskytnout Objednateli licence ke KAP (Kartová Aplikace 
Parkování).  

• 31.7.2008 smlouvu č. LJC/40/01/001651/2008, jejímž předmětem je závazek 
Poskytovatele poskytnout Objednateli licence k ASW HSM- SKC (Aplikační 
software HSM-SKC)  

• 31.7.2008 smlouvu č. LIC/40/01/001650/2008, která umožňuje využití 
Software pro celkový počet 156 SAM modulů, a 21.4.2008 smlouvu  
č. Dl L/40/01/001529/2008, kterou se poskytuje 298 ks SAM pro parkovací 
automaty Stelio, jejímiž předměty je závazek Poskytovatele poskytnout 
Objednateli licence k ASW-SAM (Aplikační software SAM)  

 
Na základě této Smlouvy hodlá Objednatel zajistit rozšířenou podporu k 
programovému vybavení. 

 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovat služby spočívající v poskytování 
rozšířené podpory dodaného programového vybavení. 

 
Tento závazek zahrnuje zejména: 
 
• Konzultační podporu 
• Součinnost při řešení systémových problémů a při implementaci systémů 

třetích stran 
• Spolupráce při tvorbě koncepce a při koordinaci budování informačního 

systému  
• Další požadované Služby ve vazbě na programové vybavení 
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Přehled dle tohoto článku podporovaného programového vybavení a řešení je 
uveden v Příloze č. 1 

 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby po celou dobu trvání této Smlouvy, v 
termínech požadovaných Objednatelem a potvrzených Poskytovatelem v 
požadavku dle Přílohy č. 2 nebo na základě potvrzení požadavku na plnění dle 
této Smlouvy prostřednictvím Hot-line, a to ode dne podpisu této Smlouvy. 

 
Místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele a sídlo Poskytovatele, případně 
jiná místa na území hlavního města Prahy užívaná a určená Objednatelem. 
 

CENA A PLATEBNÍ POOMÍNKY 
 
Cena za poskytování Služeb bude odsouhlasena po přijetí požadavku na 
provedení Služby, a to buď jako fixní částka, nebo jako nejvyšší možná cena. 
 
V případě, že bude odsouhlasena nejvyšší možná cena, bude cena vypočtena tak, 
že počet hodin vynaložených Poskytovatelem na poskytování Služeb bude 
vynásoben příslušnou hodinovou sazbou stanovenou v Příloze č.3 této Smlouvy s 
připočtením souvisejících nákladů až do výše odsouhlasené nejvyšší možné ceny.  
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné. 
 

Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené 
s poskytováním Služeb. 

 
ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DLE TÉTO SMLOUVY 

 
Poskytovatel se zavazuje dodat požadované plnění na základě jím potvrzeného 
požadavku Objednatele na poskytnutí Služeb. Požadavek na poskytnuti Služeb 
bude Poskytovateli předán písemně na formuláři, jehož náležitosti jsou uvedeny v 
Příloze č. 2 nebo prostřednictvím Hot-line Poskytovatele s uvedením údajů 
stanovených v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
 
Pokud při poskytování Služeb dle požadavku dojde nebo může dojít ke vzniku Díla  
je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit. 
 
 



 

 

 

 
 

Strana 119 (celkem 165) 
 
 

AUTORSKÉ DÍLO 
 

V případě, že v rámci poskytováni Služeb dle této Smlouvy vznikne dílo ve smyslu 
§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "Autorský zákon"), k němuž je Poskytovatel oprávněn poskytnout licenci (dále 
jen "Dílo"), pak se strany dohodly, že v případě, že je Dílo součásti programového 
vybavení, Poskytovatel dnem podpisu zápisu o dokončení realizace požadavku ze 
strany Objednatele dle článku 5.8 této Smlouvy bezplatně poskytuje Objednateli 
oprávnění k výkonu práva Dílo užít způsoby a za podmínek obsažených v 
licenčních smlouvách. Pro odstranění pochybnosti smluvní strany prohlašují, že 
licence je poskytnuta jako licence nevýhradní, časově neomezená a platná na 
území České republiky. 
 
V případě, že Dílo není součástí programového vybavení Poskytovatel dnem 
podpisu ze strany Objednatele zápisu o dokončení realizace požadavku bezplatně 
poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít všemi způsoby 
uvedenými v § 12 Autorského zákona. 
 
Licence bude poskytnuta jako licence nevýhradní, časově neomezená a platná na 
území České republiky. 
 
Objednatel není povinen Licenci využít. 
 
Objednatel není bez souhlasu Poskytovatele oprávněn k provádění jakýchkoliv 
úprav Díla. 
 
Poskytovatel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném 
rozsahu oprávnění tvořící součást Licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
v souladu s § 48 Autorského zákona. 
 
Smluvní strany jsou poskytnutí Licence oprávněny odchýlit se od podmínek 
vzájemnou písemnou dohodou. 
 

DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 
 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne jejího 
podpisu oběma smluvními stranami nebo do vyčerpání částky ve výši 
16.519.211 bez DPH nebo do ukončení smlouvy o základní podpoře 
programového vybavení uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem 
stejného dne jako tato Smlouva, podle toho, která skutečnost nastane dříve.  
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Ukončení této Smlouvy žádným ze způsobů nemá za následek ukončení smlouvy 
o základní podpoře programového vybavení uzavřené mezi Poskytovatelem a 
Objednatelem stejného dne jako tato Smlouva. 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Přehled podporovaných produktů a řešení  
Příloha č. 2: Formulář požadavku na provedení Služeb  
Příloha č. 3: Jednotkové ceny 
 

Příloha č. 3 – jednotkové ceny 
 

Pozice Cena za 
člověkohodinu bez 

DPH 

DPH Cena za 
člověkohodinu s 

DPH 
S1 – HW a SW 
specialista/ aplikační 
tester 

1075 215 1290 

S2- programátor junior/ 
konzultant junior 

                                   
1316 

263 1580 

S3- programátor senior/ 
softwarový analytik/ 
konzultant senior 

1458 292 1749 

S4- vedoucí projektu/ 
systémový architekt 

1660 332 1992 

 
 

Kupní smlouva  
č. KUM/40/02/002750/2007 ze dne 10.7.2012 

 
Smluvní strany  

 
Kupující: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, IČ 

00064581, zastoupené RNDr. Janem Teskou, ředitelem odboru 
informatiky Magistrátu hl. m. Prahy  

 
Prodávající: Haguess a. s. se sídlem Na Michovkách I. 686, Průhonice, IČ 

25085166, zastoupená Ing. Jiřím Bláhou a RNDr. Janem 
Kodovským, členy představenstva 
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Předmět smlouvy 

 
Prodávající zavazuje předat Kupujícímu hardwarové vybavení, jehož specifikace 
je uvedena v Příloze č. 1. 
 
Prodávající je povinen k softwaru, který je nainstalován na Hardware a je využíván 
k jeho provozu v rámci provozu PCKS, zajistit veškeré licence a oprávnění, jež 
jsou nezbytné k jeho užívání. 
 

Cena 
 
Kupní cena činí 350.000 Kč bez DPH, tzn. 420.000 Kč včetně DPH. 
 
Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v Příloze č.2 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 Specifikace HW 
Příloha č.2 Ceny jednotlivých položek HW a SW 
Příloha č.3 Vzor protokolu o předání a převzetí 
 
 
Shrnutí Mgr. Jana Krofty, advokátní kancelář Abbot Legal  

ze dne 19.12.2011 
 

Dne 19.12.2011 zpracoval  Mgr. Ing. Jan Krofta shrnutí současného stavu 
k projektu OpenCard – účelem tohoto shrnutí bylo upozornit na stručné body 
jednání se společností HAGUESS a.s. v rámci projektů OpenCard.  
 
Shrnutí Mgr. Ing. Jan Krofta především poukazuje na: 
 

1. Převod Pražského kartového centra na HMP 
 
• Smlouva o technické podpoře mezi HMP a HAGUESS byla uzavřena dne 

1.2.2011, a to na dobu určitou do 30.4.2011. Od 1.5.2011 jsou právní vztahy 
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mezi HAGUESS a HMP bez smluvní opory a jeden z hlavních cílů předmětné 
smlouvy - migrace dat, byl dokončen až dne 12.12.2011. 

• HMP užívalo majetek (hlavně hardware) ve vlastnictví HAGUESS bez 
právního důvodu. HAGUESS opakovaně navrhoval a podmiňoval dokončení 
migrace dat pronájem předmětného majetku za cenu 28 tis. Kč denně, tj. cca 
10,2 mil. Kč ročně. Výše požadované ceny nikdy nebyla ze stran HAGUESS 
vysvětlena, jeví se jako přemrštěná a nájemní smlouva nebyla uzavřena. 

• Lze předpokládat, že se HAGUESS bude snažit vymáhat po HMP plnění za 
pronájem hardware, dalšího technického vybavení a místností, kde bylo 
hardware a technické vybavení umístěno, a to z titulu bezdůvodného 
obohacení na straně HMP. U opravdu potřebného majetku lze zvážit jeho 
odkup za ceny odpovídající jeho opotřebení. OINF MHMP má připravený 
soupis tohoto majetku a stanoví i jeho odhadovanou hodnotu. HAGUESS se 
takovému řešení nebrání, otázkou ovšem bude výše případné kupní ceny 
požadované HAGUESS. Doporučujeme, aby HMP projevilo zájem jen o 
technické vybavení, které nezbytně potřebuje k provozu BackOffice nebo 
FrontOffice a zároveň si nechalo tyto věci ocenit tak, aby mohlo porovnat 
cenu s případným požadavkem HAGUESS 
 
Termín plnění smlouvy byl stanoven od 1.2.2011 do 30.4.2011 – z jakého 
důvodu nebyla migrace dat dokončena v řádném termínu??? Pokud 
byla migrace dat dokončena až 12.12.2011 (bez zavinění MHMP) není 
důvod proč by mělo být společnosti HAGUESS placeno za užívání jejich 
hardwaru, jelikož společnost HAGUESS se zavázala umožnit MHMP po 
dobu účinnosti Smlouvy o technické podpoře ze dne 1.2.2011 užívání 
hardwarového a jiného vybavení ve vlastnictví HAGUESS, dále se 
zavázali poskytovat po dobu účinnosti smlouvy možnost přístupu do 
prostor a umožnit pracovníkům MHMP pracovat s vybavením a 
zařízením v prostorách společnosti HAGUESS. Odměna za užívání 
vybavení byla již paušálně zahrnuta v rámci předmětu plnění této 
smlouvy! (plnění činnosti „ Správa technologické infrastruktury“ je 
definována v pevné výši 6.689.700,- Kč bez DPH)  
 

• HAGUESS není ochoten vydat HMP databáze majitelů OpenCard v 
otevřeném formátu, s odůvodněním, že to systém SKC neumožňuje a dále 
že takovým předáním by HAGUESS porušil předpisy o ochraně osobních 
údajů. HAGUESS rovněž tvrdí, že HMP má k těmto datům odpovídající 
přístup. Uvedené bude nutné po technické stránce vyjasnit s OINF MHMP. 

• HMP nemá zajištěnou servisní podporu aplikací vyvinutých HAGUESS; 
podpora operačního systému je zajištěna třetí stranou. 
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2. Smlouvy na poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení 

SKC 
 

• Od 30.9.2011 je ukončena účinnost servisní smlouvy na software SKC a 
tento software není již ani v záruce. Kvůli špatně nastaveným autorským 
právům je HMP omezeno při rozvíjení a úpravách software SKC. 

• Servisní podpora systému SKC je sama o sobě dle našeho názoru nutná. 
Otázkou je však nacenění služeb, jejich nezbytnost pro HMP a jejich rozsah - 
zde bude důležité technické posouzení potřebného rozsahu spolupráce. 
Cena za služby by měla být cenou obvyklou na trhu a HAGUESS by neměl 
zneužít svého výlučného postavení k diktování nepřiměřené ceny. Jediným 
uchazečem však může být opět HAGUESS a je proto nutné koordinovat 
veškeré kroky (a výdaje Finančních prostředků) vůči HAGUESS tak, aby byly 
vyjednány výhodné podmínky pro HMP. 

• Za součinnosti s právními poradci bylo připraveno JŘBÚ na uzavření 2 smluv 
o základní a rozšířené technické podpoře programového vybavení SKC na 
přechodné období 4-5 měsíců, výzva však nebyla HAGUESS zatím 
odeslána, neboť se v současné době řeší některá sporná ustanovení návrhů 
smluv, která souvisí s migrací dat a autorskými právy. ČI. 9.10. vzorového 
textu smlouvy schválené Radou HMP vyžaduje součinnost HAGUESS za 
účelem provedení plnohodnotné migrace dat uložených prostřednictvím 
programového vybavení SKC do jiných aplikací, a tuto součinnost dále 
upřesňuje a její neposkytnutí sankcionuje. HAGUESS s takto koncipovaným 
ustanovením nesouhlasí s tím, že navrhuje, že bude povinen v přiměřené 
lhůtě HMP předložit pouze návrh projektového řešení takového exportu dat. 
HAGUESS vychází z toho, že se nemůže zavázat k něčemu, o čem nemá v 
současné době informace, tj. neví, do jakého systému by měl data migrovat a 
jakým způsobem. 
 
Požadavek společnosti HAGUESS je oprávněný. Jsme toho názoru, že 
je nejprve třeba upřesnit do jakého systému se mají data migrovat a 
teprve potom se může zpracovat návrh řešení. Otázkou je proč by měla 
být data migrována do jiného systému. 

 
3. Licence 

 
• Licence na software SKC jsou v současné době odvislé od počtu 

evidovaných karet v systému SKC. Cena za každou aktivní kartu evidovanou 
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v systému SKC je 50,- Kč a počet evidovaných karet nyní lehce přesáhl 950 
tisíc. 

• Je potřebné přijmout strategii pro nákup dalších karet - současná smlouva 
garantuje cenu (50 Kč/karta), ale je otázkou, zda je uvedené nastavení pro 
HMP i nadále výhodné. Dle informací od OINF MHMP lze očekávat v 
budoucnu dosažení počtu karet až v rozsahu 2 mil. ks. 

• Uvažuje se, aby bylo s HAGUESS jednáno, o možnosti nákupu 
„multilicence", tj. úhrady fixní částky za neomezený počet licencí. HAGUESS 
tuto možnost nevylučuje, klíčová ovšem bude cena za danou multilicenci. 

• S licencí na software SKC je nutné řešit i licenci KAP II. (kartová aplikace 
parkování), případně další licence (software HSM-SKC, Software SAM). 

• Proto je nutné zvážit cenu za nákup multilicencí, neboť za další 1 mil. ks 
evidovaných karet OpenCard by cena při současné výši činila 50 mil. Kč, což 
je podle některých tvrzení hodnota celého nového kartového systému. Nákup 
multilicence bez cenového zvýhodnění oproti stávající ceně za jednu kartu 
není racionální. 

• Je nutné vyjednat s HAGUESS postupitelnost licencí, tj. převod práv z 
licenční smlouvy na třetí subjekt a uvolnění technického rozhraní pro třetí 
osoby (možnost tvorby a napojení nových karetních aplikací třetími 
stranami). Dle aktuálního tvrzení HAGUESS však ve vztahu k technickému 
rozhraní a napojení dalších aplikací HMP disponuje všemi potřebnými 
informacemi. Toto je nutné prověřit. 
 
Je velmi nepravděpodobné, že by společnost HAGUESS přistoupila na 
uvolnění technického rozhraní softwaru SKC, jelikož by tím zpřístupnila 
pro třetí subjekt i zdrojové kódy softwaru. 
 

4. Nákup OC Karet 
 

• V říjnu 2011 bylo realizováno JŘBÚ na nákup média - karet OpenCard se 
společností MONET+, a.s. Rozsah karet byl dle uzavřené smlouvy 130.000 
Ks. 

• JŘBÚ mělo pokrýt deficit karet před ukončením otevřeného zadávacího 
řízení na nákup karet OpenCard. 

• Je nutné poukázat na skutečnost, že v současné době existují nové čipové 
technologie, které mají zajistit větší bezpečnost dat na kartách OpenCard. 
Technickou otázkou k posouzení je skutečnost, zda stávající systém SKC je 
způsobilý na takovou změnu čipů reagovat nebo zda je tomu zapotřebí 
součinnosti autora systému (HAGUESS), jakých všech oblastí se taková 
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změna čipů dotkne a jaké jsou potřeba technické podmínky pro fungování 
staré a nové technologie současně (lze-li). 
 

5. Ostatní 
 

• Je nutné dořešit problematiku domény www.opencard.cz. HAGUESS ji 
převést prozatím nechce. 

• Aplikace OPEN ID (zahrnují Městský slevový systém, OpenCard online a  
e-shop) byla vytvořena HAGUESS bez příslušné smluvní úpravy. HAGUESS 
nabízí její licencování, neuvádí však cenu. Pokud to bude technicky možné, 
lze takovou aplikaci získat od jiného poskytovatele, resp. ji vysoutěžit. 

 
 

Vyhodnocení Veřejné zakázky na „Poskytování základní a 
rozšířené podpory programového vybavení SKC“ 

 
Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 6.3.2012 
 
HMP zastoupené RNDr. Janem Teskou, ředitelem odboru informatiky HMP 
posláno společnosti HAGUESS a.s., Oznámení o zadání zakázky „Poskytování 
základní a rozšířené podpory“ v jednacím řízení bez uveřejnění.  
 
Předmět zakázky:      Poskytování základní a rozšířené podpory 
Předpokládaná hodnota zakázky:  24.000.000,- Kč bez DPH 
Lhůta, místo a způsob podání nabídky: Nabídka musí být doručena nejpozději do 

26.3.2012 do 14 hod.  
 
Specifikace předmětu zakázky – zadávací dokumentace 
 
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 
 
Zadavatel zajišťuje namísto dosavadního správce, společnosti HAGUESS provoz 
PCKS. Pro řádné fungování PCKS je nezbytné zajistit též řádnou servisní podporu 
informačního systému servisního kartového centra (včetně aplikačního softwaru 
SKC), který byl vytvořen společností HAGUESS na základě smlouvy o dílo  
č. DIL/40/05/00120/2006, uzavřené na základě proběhnuvšího výběrového řízení 
a jehož další části byly na základě dalších uzavřených smluv mezi zadavatelem a 
společností HAGUESS č. INO/40/05/00120/2007 ze dne 26.2.2007, 
DIL/40/01/001529/2008 ze dne 21.4.2008 a DIL/40/01/001652/2008 ze dne 
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31.7.2008. Zadavatel proto dne 6.11.2006 uzavřel se společností HAGUESS 
servisní smlouvu č. INO/40/05/011127/2006. Servisní smlouva byla sjednána na 
dobu určitou, a to do 30.9.2011. V důsledku ukončení servisní smlouvy ke dni 
30.9.2011, a v důsledku ukončení smluvní spolupráce se společností HAGUESS 
v oblasti provozu PCKS, je pro řádné fungování programového vybavení 
zadavatel nucen urychleně zajistit řešení v oblasti podpory a rozvoje SKC tak, aby 
nebyl ohrožen provoz PCKS. 
 
S ohledem na ustanovení licenční smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a spol. 
HAGUEES dne 14.7.2008 č. LIC/40/01/001613/2008 a dalších licenčních smluv 
uzavřených se společností HAGUESS je zadavatel povinen zdržet se jakékoliv 
aktualizace a úpravy řešení programového vybavení bez souhlasu společnosti 
HAGUESS. Programové vybavení je chráněno autorským zákonem, zájemce je 
výhradním vykonavatelem majetkových autorských práv k programovému 
vybavení. Pro realizaci předmětu VZ je nezbytný zásah do výše uvedeného 
programového vybavení. Pro zajištění podpory a rozvoje informačního systému 
SKC a s ohledem na skutečnost, že spol. HAGUESS je v současné době jediným 
subjektem, který je oprávněn do programového vybavení zasahovat, a že spol. 
HAGUESS v současné době nezveřejňuje dokumentaci vnitřních 
mechanismů výše uvedeného programového vybavení, a proto není možné, 
aby předmět VZ provedla třetí osoba, tudíž volí zadavatel pro zadání VZ formu 
JŘBU s tím, že veřejnou zakázku zamýšlí zadat jedinému zájemci, a to 
společnosti HAGUESS. 
 
Konkrétní důvody, které zadavatele vedou k úmyslu zadat VZ společnosti 
HAGUESS: 
 

• Ochrana výhradních autorských práv(§23 ost.4 písm. a) zákona), a to 
konkrétně z důvodu, že na základě již uzavřené licenční smlouvy 
k informačnímu systému SKC, je společnost HAGUESS výhradním 
nositelem již existujících autorských práv k informačnímu systému SKC. 

 

Zadavatel hodlá zajistit základní podporu programového vybavení v rozsahu, který 
v současné době není zajištěn, a to: 
 

• Základní podpora systému SKC (aplikace CMS QUANTO, KRONUS, 
KWADRON, CHANSON) 

• Základní podpora Kartové aplikaci parkování (systém GUESS) a další SW 
sítě parkovacích automatů 
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• Základní podpora Městského slevového systému (OpenID) a portálu 
OpenCard Online 

• Základní podpora front-office a back-office infrastruktury PCKS 
• Základní podpora datové infrastruktury SKC a zajištění zálohování dat 
• Profylaxe programového vybavení SKC 

 
Předmětem VZ v oblasti základní podpory SKC budou zejména následující služby: 
 

• Poskytování služby Hotline včetně základní servisní technické podpory 
programového vybavení při odstraňování vad programového vybavení 

• Poskytování pravidelné profylaxe programového vybavení včetně indikace 
předcházení možných problémů při užívání programového vybavení 

 
Předmětem VZ v oblasti rozšířené podpory SKC budou zejména následující služby: 
 

• Konzultační podpora 
• Součinnost při řešení systémových problémů a při implementaci systémů 

třetích stran 
• Spolupráce při tvorbě koncepce a při koordinaci budováni informačního 

systému Objednatele 
• Další požadované Služby ve vazbě na programové vybaveni. 

 
Další technické specifikace předmětu VZ, jakož i obchodní a platební podmínky, 
jsou obsaženy v návrzích obchodních smluv, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací 
dokumentace. 
 
Předpokládaná cena zakázky: 
 

• Předpokládaná hodnota části plnění zakázky v oblasti poskytování základní 
podpory programového vybaveni SKC činí 15.000.000,- Kč bez DPH. 

• Předpokládaná hodnota části plněni zakázky v oblasti poskytování 
rozšířené  podpory programového vybavení SKC činí 9.000.000,- Kč bez 
DPH. 
 

Celková předpokládaná cena zakázky tedy činí 24.000.000,- Kč bez DPH. 
 
Doba plnění VZ: 2.4.2012 - 2.4.2014 
 
Nabídková cena: Uchazeč předloží nabídkovou cenu za poskytování služeb 
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pro předmět plnění, a to v CZK bez DPH + celkovou 
nabídkovou cenu zakázky. 

 
Přílohy k Zadávací dokumentaci: 
 
Příloha č.1 Smlouva o poskytování základní podpory programového vybavení 
Příloha č.2 Smlouva o poskytování rozšířené podpory programového vybavení 
Příloha č.3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (VZOR) 
Příloha č.4 Krycí list (VZOR) 
 
Protokol o jednání hodnotící komise s uchazečem v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění VZ ze dne 6.3.2012 – 1. jednání 
 
Společnost HAGUESS prohlásila, že vznese připomínky k návrhu smluv, které 
byly předloženy spolu s výzvou a zadávací dokumentací. Připomínky předloží 
advokátní kanceláři Abbot Legal, s.r.o., a to do 9.3.2012 e-mailem.  
 
Protokol o jednání hodnotící komise s uchazečem v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění VZ ze dne 12.3.2012 – 2. jednání 
 
Diskuze ohledně ZD: 
 
S ohledem na větší transparentnost veřejné zakázky HAGUESS nabídl předložení 
přesnější struktury přílohy č. 2 smlouvy o poskytování základní podpory 
programového vybavení SKC a struktury přílohy č. 3 smlouvy o poskytování 
rozšířené podpory a zadavatel souhlasil s případnou úpravou a upřesněním 
zadávací dokumentace, a to na základě vyhodnocení struktury předložené 
společností HAGUESS. 
 
Diskuze ohledně smluv: 
 
Na jednání strany diskutovaly vybrané body smluv, a to za účelem vyjasnění 
názoru a sbližování stanovisek pokud jde o návrhy smluv. Strany konstatují, že 
některé body smluv zůstávají i nadále otevřeny k dalšímu jednání. 
 
Upřesnění ZD ze dne 13.3.2012 
 

Za účelem upřesnění cenových relací poskytovaných služeb při plnění VZ a pro 
větší transparentnost VZ nahrazuje zadavatel původní znění tabulek obsažených 
v článku 7.1 (nabídková cena za poskytování základní podpory programového 
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vybavení SKC) a článku 7.2 (nabídková cena za poskytování rozšířené podpory 
programového vybavení SKC). Zadavatel dále nahrazuje přílohu č.1 ke smlouvě o 
poskytování základní podpory programového vybavení SKC. 
 
Protokol o jednání hodnotící komise s uchazečem v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění VZ ze dne 13.3.2012 – 3. jednání 
 
Zástupci společnosti HAGUESS po prostudování upřesnění ZD potvrdili, že 
k dokumentu nemají žádné připomínky. 
 
Strany se dohodly, že HAGUESS předá nabídku nejpozději do 14.3.2012 ve 12:00 
hod.  
 
Protokol o otevírání obálek a zpráva o posouzení nabídek v jednacím řízení bez 
uveřejnění VZ ze dne 14.3.2012 – 4. jednání 
 
Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídky: 
 

Obchodní 
f irma/název/jméno, 

příjmení 
dodavatele/zájemce 

IČ/RČ/datum 
narození 

dodavatele/zájemce 

Sídlo/místo podnikání, případně 
místo trvalého pobytu 

Datum podání 
nabídky 

Čas podání 
nabídky 

HAGUESS, a.s. 250 85 166 
Průhonice, Na Michovkách 
1. 686, okres Praha - západ 

14.03.2011 11:55 

 
 

Protokol o otevírání obálek: členové komise konstatovali, že obálka byla řádně 
uzavřená, označená a neporušená a shledala, že všechny požadované náležitosti 
byly předloženy v souladu s výzvou a ze zákonem. 
 
Kontrola kvalifikačních předpokladů a posouzení nabídky: 
 
Komise provedla kontrolu kvalifikačních předpokladů a konstatovala, že všechny 
požadované náležitosti byly předloženy v souladu s výzvou a ze zákonem. 
 
Celková nabídková cena: 77.673.240,- Kč bez DPH 
 
Nabídková cena za poskytování základní podpory SKC: 64.434.360,- Kč bez DPH 
Nabídková cena za poskytování rozšířené podpory SKC: 13.238.880,- Kč bez 
DPH 
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Následovala diskuze o znění návrhu smluv, tato otázka zůstala stále otevřená 
 
Zpráva o posouzení nabídky a jednání komise s uchazečem v jednacím řízení 
bez uveřejnění VZ ze dne 16.3.2012 – 5. jednání 
 
Zástupci společnosti HAGUESS potvrdili, že obdrželi dnes v 9:00 hod. stanovisko 
zadavatele k předložené nabídkové ceně. 
 
MHMP vyzvalo zástupce uchazeče k objasněni změn, které uchazeč provedl 
oproti zadávací dokumentaci v tabulce pro předložení nabídkové ceny za 
poskytování rozšířené podpory programového vybavení. Uchazeč ve zmiňované 
tabulce upravil předpokládaný počet člověkohodin za 24 měsíců. Dle názoru 
zástupců uchazeče upravený dokument věrněji popisuje očekávaný počet 
člověkohodin po dobu plnění veřejné zakázky. Po důkladném zvážení zástupci 
zadavatele prohlásili, že se změnami navrženými uchazečem souhlasí. 
 
Strany dále jednaly o předložené nabídkové ceně. V této oblasti byly projednány 
zejména následující body: 
 
• Strany se dohodly, že pokud si zadavatel zajistí fungování služeb obsažených 

pod položkou s názvem "Administrace přístupových oprávnění k operačním 
systémům dedikovaných stanic a serverů“ (Položka 11) vlastními silami či 
jiným poskytovatelem, je možné tuto položku vypustit. 

• Strany se dohodly, že pokud si zadavatel zajistí fungování služeb obsažených 
pod položkou s názvem " (Položka 18) Zajištění dohledového systému pro 
systémové prvky vlastními silami či jiným poskytovatelem, je možné tuto 
položku vypustit. 

 
Dále strany projednaly obsah a ceny služby Hotline.  
 
MHMP také namítal vysokou cenu položky "Aktualizace provozní dokumentace 
programového vybavení tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu provozovaného 
řešení". Proběhla diskuze o obsahu této položky a uchazeč zdůvodňoval výši 
nabídkové ceny této položky. 
 
Strany probíraly také obsah a cenu služby "monitoring" a ceny služeb v oblasti 
reportingu a statistik. 
 
Uchazeč na závěr prohlásil, že s výjimkou vypuštění položek č. 11 a 18, nevidí 
prostor pro snížení ceny, neboť uvedené ceny považuje již tak za nízké.  
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S ohledem na toto prohlášení strany konstatovaly, že některé body nabídkové 
ceny zůstávají i nadále otevřeny. Uchazeč se zavázal předložit zadavateli 
upravený dokument obsahující drobně upravené rozvržení jednotlivých činností a 
jejich cen, a to nejpozději do půlnoci dne 19. března 2012.  
 
Upřesnění ZD ze dne 20.3.2012 
 

Za účelem upřesnění cenových relací poskytovaných služeb při plnění VZ a pro 
větší transparentnost VZ nahrazuje zadavatel původní znění tabulek obsažených 
v článku 7.1 (nabídková cena za poskytování základní podpory programového 
vybavení SKC) 
 
Zpráva o posouzení nabídky a jednání komise s uchazečem v jednacím řízení 
bez uveřejnění VZ ze dne 20.3.2012 – 6. jednání 
 
MHMP předalo uchazeči upřesnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
Upřesnění se týkalo článku 7.1 zadávací dokumentace a jejím důvodem je 
přesnější alokace činností. Uchazeč si upřesnění důkladně prostudoval a 
konstatoval, že k upřesnění nemá výhrady a akceptuje jej.  
 
Jednání o nabídkové ceně: 
 
Zadavatel s uchazečem potvrdili nulové cenové ohodnocení položek, které se 
objevovaly v původní tabulce nabídkové ceny, a to konkrétně položek s názvem 
"Administrace přístupových oprávnění k operačním systémům dedikovaných 
stanic a serverů" a s názvem "Zajištění dohledového systému pro systémové 
prvky. Zadavatel konstatoval, že obě tyto položky byly z důvodu jejich 
nadbytečnosti z tabulky obsažené v upřesnění zadávací dokumentace odstraněny. 
Uchazeč na závěr jednání o tomto bodu opět prohlásil, že nevidí prostor pro 
snížení cen, neboť v uvedených cenách je sleva již obsažena. 
 
Projednání sporných bodů ve smlouvách: 
 
Proběhla diskuze ohledně formy součinnosti v režimu smlouvy o základní 
podpoře. Strany se dohodly, že z článku 5 (Databázové servery) Přílohy 5 
smlouvy o poskytování základní podpory budou odstraněny body 2 a 3 a do 
článku 1 zmíněné přílohy (Obecné požadavky) bude vložen bod obsahující stejné 
znění jako čl. 8.5 smlouvy o poskytování základní podpory. 
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Strany se dále dohodly, že podrobnější úprava vzdáleného dohledu se bude řešit 
projektovými dokumenty, ohledně kterých proběhnou v budoucnu technická 
jednám, a to za přítomnosti správců dalších komponent systému PCKS. 
 
V rámci dalšího jednání o smlouvě o základní podpoře se strany dohodly na 
následujícím: 
 
• odsouhlasily znění článku 4.8, 8.2, 8.4 a 12.2 
• odsouhlasily upravení článku 6.2 
• upřesnění článku 7.1 
• vypuštění článku 7.2, 9.6 a 12.7 
 
Protokol o otevírání obálek ze dne 23.3.2012 
 

členové komise konstatovali, že obálka byla řádně uzavřená, označená a 
neporušená a shledala, že všechny požadované náležitosti byly předloženy 
v souladu s výzvou a ze zákonem. 
 
Složení komise: 
 
• RNDr. Jan Teska 
• Ing. Veronika Pražáková 
• Aleš Němeček 
• Štěpán Hladík 
• Mgr. David Kučera 
 
Protokol o jednání hodnotící komise nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění 
VZ ze dne 23.3.2012 – 2. Jednání 
 

Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek 
 

 
 

Obchodní 
f irma/název /jméno, 

příjmení 
dodav atele/ zá jemce 

IČ/RČ/datum 
narození 

dodav atele/ zá jemce 

Sídlo/místo podnikání, 
případně místo 
trv alého poby tu 

Datum podání 
nabídky  

Čas podání 
nabídky  

HAGUESS, a.s. 250 85 166 
Průhonice, Na 

Michov kách I. 686, 
okres Praha - západ 

21.03.2011 13:07 
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Kontrola kvalifikačních předpokladů a posouzení nabídky: 
 
Komise provedla kontrolu kvalifikačních předpokladů a konstatovala, že všechny 
požadované náležitosti byly předloženy v souladu s výzvou a ze zákonem. 
 
Celková nabídková cena: 77.763.747,- Kč bez DPH 
 
Nabídková cena za poskytování základní podpory SKC: 54.244.536,- Kč bez DPH 
Nabídková cena za poskytování rozšířené podpory SKC: 16.519.211,- Kč bez 
DPH 
 
Komise konstatovala, že v rámci jednání byly vyčerpány veškeré možnosti 
diskuze nad jednotlivými položkami detailního rozkladu ceny a s ohledem na 
nutnost stabilizace provozu systému PCKS, členové hodnotící komise 
doporučují zadavateli uzavřít s uchazečem smlouvu o poskytování základní 
podpory programového vybavení a smlouvu o poskytování rozšířené podpory 
programového vybavení. 
 
23.3.2012 – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 

Celková nabídková cena: 77.763.747,- Kč bez DPH 
 
Nabídková cena za poskytování základní podpory SKC: 54.244.536,- Kč bez DPH 
Nabídková cena za poskytování rozšířené podpory SKC: 16.519.211,- Kč bez 
DPH. 
 
Výsledek hodnocení: Protože hodnotící komise hodnotila nabídku pouze 
jednoho uchazeče, neprovedla, v souladu s §79 odst.6 zákona, hodnocení 
nabídek. 
 
Prohlášení k postupu zadavatele při zadávání VZ v jednacím řízení bez 
uveřejnění a vypracování ZD externím právníkem ze dne 23.3.2012 
 
Společnost Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o. prohlašuje, že uvedená VZ je 
zadávána v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 
Důvodová zpráva k Tisku R-6527 k návrhu usnesení  dalším otázkám 
souvisejících s podporou provozu PCKS. 
 

V průběhu roku 2011 byly realizovány kroky k tomu, aby MHMP převzal 
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odpovědnost za provoz systému SKC. V této souvislosti bylo nezbytné zajistit 
dostatečnou podporu řešení ze strany dodavatele aplikací. V roce 2011 proběhlo 
za tímto účelem jednací řízení bez uveřejnění, které skončilo bez výsledků. V 
současné době je systém SKC již od května 2011 provozován bez řádného 
smluvního zajištění podpory aplikačního řešení. Tato situace představuje značná 
rizika a brání v realizaci požadovaných úprav systému potřebných například pro 
řešení aktuálních problémů expirace doby platnosti karet nebo výměny stávajících 
karet za nový, bezpečnější typ. 
 
Jednání s dodavatelem řešení SKC (HAGUESS, a.s.) probíhala od ledna 2012. 
Vzhledem k tomu, že společnost HAGUESS, a.s. je výhradním autorem 
systému SKC, je jediným subjektem, který je schopen poskytovat 
technickou podporu systému. Proto bylo dne 12. 3. 2012 vyhlášeno jednací 
řízeni bez uveřejnění s názvem „Poskytování základní a rozšířené podpory 
programového vybavení SKC". 
Na jednáních, která byla zahájena dne 12.3.2012 byl upřesněn rozsah 
poskytovaných služeb a byla projednána detailní cenová specifikace. 
 
Jednací řízení bylo ukončeno dne 23. 3. 2012 s výsledkem: 
 
• komise doporučila přijmout nabídku společnost HAGUESS, a.s. 
• nabídková cena za základní podporu: 2 385 189,- Kč měsíčně, tedy celkem za 

24 měsíců 57.244.536,- Kč 
• nabídková cena za rozšířenou podporu: celkem za 24 měsíců  

16 519 211,- Kč 
 

Zdůvodnění: 
 
• Nabídka pokrývá plný rozsah podpory aplikačního řešení SKC (včetně všech 

subsystémů i koncových zařízení) 
• cena základní podpory uvedená v nabídce byla v rámci jednání snížena cca o 

11%, část ceny základní podpory (cca 5%) byla převedena do rozšířené 
podpory (činnosti realizované na objednávku) 

• uzavření smluvních vztahů umožnují okamžitě zahájit práce na úpravách 
řešení potřebných pro prodloužení platnosti karet 

• smluvní vztahy na základní a rozšířenou podporu SKC budou uzavřeny na 
24.měsíců a lze je vypovědět ve lhůtě 3.měsíců s tím, že výpověď lze podat 
nejdříve po 3 měsících od podpisu smlouvy 
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Zápis ze 13. jednání Rady hlavního města Prahy ze dne 3.4.2012 
 

Hlasování k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
VZ „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC“ 
 
Předkladatel návrhu radní Vorlíčková  
Tisk č. 6527 
Doba projednávání: 10:29 - 10:52 
Přizvaní: RNDr. Jan Teska – ředitel INF MHMP, Mgr. Krofta – AK Abbot Legal 
 
 
Radní Vorlíčková: Dobrý den, dámy a pánové, naše oblíbená Opencard. Jak jsem 
již informovala v pátek, v současné době je systém SKC již několik měsíců, resp. 
od května 2011 provozován bez řádného smluvního zajištění podpory 
aplikačního řešení. Tato situace pro nás představuje značné riziko a brání 
v realizaci požadovaných úprav systému, které budeme potřebovat např. pro 
prodloužení platnosti karet, ale i pro výměnu stávajících karet, protože přecházíme 
na nový typ karet s bezpečnějším zajištěním. Protože společnost Haguess je 
výhradním autorem systému SKC, je jediným subjektem, který je schopen 
poskytovat technickou podporu tohoto systému. Proto bylo dne 12. března 
2012 vyhlášeno JŘBU s názvem Poskytování základní a rozšířené podpory 
programového vybavení. Po dlouhých jednáních jsme dospěli ke dvěma 
smlouvám, které vám tímto předkládám, a to je smlouva na základní podporu, 
která je, částka této podpory je 2 miliony 385 korun měsíčně, a pak tam mám ještě 
druhou smlouvu, a to je smlouva na rozšířenou podporu, kde je maximální 
částka 24 měsíců 16 milionů 519 korun. Z této smlouvy samozřejmě čerpat 
nemusíme, to je pouze na objednání, co budeme potřebovat, jaké služby. 
Nepředpokládá se, že by se měsíčně z této částky platila nějaká suma. Tyto obě 
smlouvy pokrývají plným rozsahem podporu aplikačního řešení SKC, včetně 
všech subsystémů a koncových zařízení, a umožní nám schválení tohoto 
materiálu okamžitě zahájit práce na úpravách řešení, potřebných pro prodloužení 
platnosti karet. Toť asi vše. Děkuji.  

 
Primátor Svoboda: Děkuji. Já jsem měl některé dotazy, které jsem ale paní radní 
dal k dispozici, čili ty moje otázky jsou – výzva na JŘBU v zadávací 
dokumentaci udávala předpokládanou hodnotu zakázky 24 bez DPH a 
nakonec nabídková cena je 74 milionů. Ptám se, jak tento rozdíl vzniká. 
Druhá věc, na kterou jsem se ptal, dle těch smluv může Haguess použít k plnění 
smlouvy subdodavatele, jestli je subdodavatel znám, nebo není. A jaká je tedy, 
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protože jsem to v tom materiálu nenašel, jaká je meziroční úspora proti 
předcházejícím nákladům města, jaký je součet. Prosím, pane inženýre.  

 
Ředitel Teska: Pokusil bych se na ty otázky stručně odpovědět. Pokud jde o cenu, 
se kterou jsem vstupoval do jednacího řízení, tak ta cena vznikla, tu jsme dostali 
od stávajícího managementu a vznikla na základě odhadu, který vycházel 
z informací, jak jsem byl posléze informován, bohužel až na jednacím řízení, které 
byly v době, kdy to provozoval Haguess, tzn., byly to informace asi tři roky 
staré a údajně podle Haguess nezahrnovaly všechna zařízení, která je třeba 
podporovat. My jsme tedy na základě toho, že jsme se neshodli na začátku, tak 
jsme volili metodu, kdy jsme cenu rozpitvali na úplné detaily a bavili jsme se 
skutečně o jednotlivých drobných položkách, které opravdu potřebujeme a 
nepotřebujeme, a tam se nám bohužel podařilo, to je v důvodové zprávě 
uvedeno, bohužel sundat asi 11 % celkem z ceny, víc se nám prostě nepodařilo. A 
protože víme, že pokud teď nezačneme připravovat kroky, které jsou nutné k tomu 
prodloužení, a ty bez smlouvy bychom skutečně nemohli, tak jsme si dovolili to 
předložit v tomto tvaru. Ale skutečně jedině můžu garantovat, že to bylo probráno 
do detailů, a ta cena je opravdu vysoká, nicméně neměli jsme argumenty, jak tu 
cenu dále snížit. Pokud jde o subdodavatele, tam bych možná požádal zástupce 
advokátní kanceláře, protože on má tu smlouvu v merku.  

 
Primátor Svoboda: Prosím, pane magistře.  

 
Mgr. Krofta – AK Abbot Legal, s.r.o.: Pane primátore, vážení radní, co se týče 
subdodavatelů, podle smlouvy i zadávací dokumentace je poskytovatel 
oprávněn používat třetí osoby, samozřejmě jen s předchozím souhlasem 
objednatele.  

 
Primátor Svoboda: Děkuji. 

 
Ředitel Teska: Pokud jde o poslední věc, kterou jste zmiňoval, tj. úspora – tak já 
předám slovo.  

 
Radní Vorlíčková: Jestli můžu, dohledala jsem smlouvu, která byla uzavřena loni 
v lednu a byla až do dubna. Tam se jednalo o tři částky. Přečtu vám je vcelku, 
nemám to rozpočítané. Tam byla částka na instalace a implementaci 4  459 tisíc 
bez DPH, pak jsme platili za správu technologické infrastruktury 6 milionů 689 700 
za tři měsíce, a pak jsme platili za poskytnutí poradenských a školicích služeb, a 
to byla částka za tři měsíce 3 716 tisíc bez DPH. Omlouvám se, nemám to 
nasčítané a vydělené třemi.  
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Náměstek Kabický: Já jsem se chtěl zeptat v souvislosti s tímto projednávaným 
materiálem, Opencard ve své podstatě v možnostech měla kromě tzv. městských 
příjmů zadarmo ještě koncepci příjmů z komerčních služeb. Tzn., hovořilo se, že 
Opencard by měla mít strategii komerčního využití. Rozumím tomu dobře, že 
rozšíření aplikací o cokoli dalšího je podmínkou dohody s Haguess? A existuje 
nějaká taková strategie?  

 
Ředitel Teska: Původní strategie, která to skutečně v sobě obsahovala, pokud 
jsem informován, tak ta je dnes v troskách. Těžko asi, protože za poslední dva 
roky si myslím, že se vůbec neudálo v této věci nic, nicméně vy se ptáte na to, 
pokud se to bude strategicky rozvíjet, jestli to všechno musíme hradit Haguessu. 
To záleží, jak ta koncepce bude postavena. Myslím si, že teď je rozhodující doba, 
kdy kromě toho toto považuji za první krok, abychom mohli narovnat vlastní stav. 
Pak musí být druhý krok, a ten musí být také velmi rychlý, přijít s novou strategií. 
Ta nová strategie se musí opírat skutečně o to, aby město své postavení, které 
trochu ztratilo tou podivnou situací, která vznikla někdy kolem roku, kdy byl projekt 
zpochybněn, tak aby se nahradila novou strategií, která může počítat s ledasčím 
s, Haguess tam může hrát roli, ale také tam může hrát roli okrajovou. To je 
potřeba, aby ta strategie se napřed definovala a aby vlastně jsme tu strategii 
schválili a šli podle ní. Řekl bych, dneska je to takové, že my udržujeme provoz, 
ale nějaká strategie, nevím o tom, že by byla schválena. Podle mě je potřeba 
velice rychle schválit strategii novou.  

 
Primátor Svoboda: Ano. To je věc, na kterou já bych navázal. Myslím si, že 
bychom měli usnesení doplnit tím, že předkladatel, tedy paní radní, do nějakého 
termínu dodá návrh rozvojového programu. Myslím si, že to potřeba je, protože 
ona také existuje varianta, nevím, jestli je správná, říkají to někteří odborníci, že 
vlastně ta karta nepřipouští jiný rozvoj, že prostě je koncipovaná tak, že dovede 
jenom tuto věc. Ale měli bychom na to odpověď mít. Já si říkám, že to je věc, která 
je skutečně v našich rukách, abychom představu dalšího rozvoje měli, a když jsem 
to tak zvažoval, tak bych navrhoval, že bychom takový materiál měli mít na stole 
do konce května, protože v červnu bude dobíhat první tříměsíční smlouva, čili věc, 
kdy můžeme začít uvažovat o tom, jak dál s Haguessem. To je jediný důvod, proč 
to takto říkám termínově. Ale pokud budete toho názoru, že potřebujete na to delší 
dobu, nemám s tím problém, s tím, že jako deadline bych viděl červenec, konec 
července, srpen. Dali bychom to jako součást tohoto usnesení, abychom měli 
jasno, že nějaký materiál budeme mít. Pan první – pardon.  

 
Předseda Kalousek: Chtěl bych se k tomu vyjádřit jako předseda výboru. Můj 
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podpis na tom tisku nenajdete, a to hlavně z jednoho důvodu, že neprošel 
výborem. Samozřejmě chápu časové možnost atd., nicméně neprošel výborem, 
proto tam ten podpis chybí. Taky bych měl několik otázek. Kolik stál přibližně 
software původně? Kolem 90 milionů, něco takového?  

 
Ředitel Teska: Cena software, se kterou jsme v jednání pracovali, protože tam se 
pracuje i s cenou software, týkající se některé části služeb, tak je 88 milionů. 
Nechal jsem to ověřit i podle faktur. Bohužel to tak je. 

 
Předseda Kalousek: To je v pořádku. OK. Řekněme, že software byl drahý, 88, 
90 milionů. Existuje něco jako cena obvyklá na trhu za maintenance? Protože 
ta smlouva, která je nám předkládána, předpokládám, že je primárně nebo 
exkluzivně na maintenance. Nezahrnuje jiné prvky, než maintenance. Je to tak?  

 
Ředitel Teska: Smlouva, pokud se týká paušálu, ptáte se na paušál, obsahuje 
dvě části. Jedna část je klasická maintenance, a tam si myslím, že ta cena je, 
která odpovídá asi 88 milionům, ono to je přesně v tom rozkladu vidět, tak ta 
je 8,5 %. Myslím si, že 8,5 % za maintenance je docela nízká cena. Ale je to 
trochu tím, že ta cena celého software je vysoká. Zbytek, tzn. zhruba polovina, 
přesně vám to neřeknu, je za tzv. základní podporu, která zahrnuje hotline, 
všechno kolem opravy chyb, profylaxe a takové věci, ty nejsou součástí 
maintenance. Čili tam je činností, a když si uvědomíte, že ta profylaxe probíhá 
po celé ploše Prahy, tak bohužel jsme neměli argumenty na to, abychom je 
srazili ještě níže. Není to jenom maintenance, maintenance tam je 8 nebo 8,5 %.  

 
Předseda Kalousek: Ty se týkají hlavně tedy softwarových – je to také softwarové 
maintenance, ale na jiné úrovni? Není to věc nákupu hardware nebo karet nebo 
tak.  

 
Ředitel Teska: Tady se skutečně maintenance platí za údržbu software a 
připravování nových verzí a reakce na legislativu a samozřejmě reakce na naše 
požadavky, které vyplývají ze zákona, a všechny ostatní věci, opravy chyb, 
případně některé další požadavky naše, a hlavně profylaxe systému, on má 
režim docela ostrý, 7 krát 24 v některých částech, tak to je ta část základní 
podpory. To se nedá srovnávat ty dvě části. Žádný nákup hardware nebo software 
dalšího tam není. 

 
Předseda Kalousek: Každopádně vzhledem k předpokládané ceně je ta cena 
víc než jednou tolik. Na dva roky byla kolem 30 milionů původně, a ta, kterou 
jste vylicitovali, je 57 + 16. 75 milionů na dva roky.  
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Ředitel Teska: Je to tak, ale o tom tady už bylo řečeno, že odhad byl udělán na 
základě nedostatečných informací. Odhad dělali manažeři, a když jsme to 
potom rozebírali, tak skutečně přiznali, že řadu věcí tam neměli zahrnutou v tom 
odhadu, a hlavně tedy my jsme vycházeli z toho, že nemůžeme jít pod cenu, která 
byla v poslední době placena. Tady je problém, že celý provoz Opencard se 
prodražuje, a s tím bude potřeba něco udělat. To bude určitě také součástí té 
koncepce.  

 
Předseda Kalousek: Dobře. Já to tedy ukončím. Říkám na to jenom svůj názor. Je 
jasné, že teď to musíme přijmout, aby to nějakým způsobem fungovalo, 
nicméně je tam nějaká tříměsíční výpovědní lhůta atd., tedy pardon, tři 
měsíce smlouva musí být funkční, a potom se s tím dá něco dělat. Já to beru 
tak, že firma Haguess je klíště. Vztah s hlavním městem Prahou není 
vyrovnaný, a já si myslím, že bychom měli zahájit kroky k aktivitám, které by 
vedly k ukončení toho vztahu. To je můj názor.  

 
Primátor Svoboda: Děkuji. Někdo další? Vzdal jste se pořadí.   

 
Náměstek Hudeček: Nikoli. Já jsem byl v pořadí za. Ano. Přirovnal bych to. My 
jsme vyjeli s nějakou škodovkou a ona se nám zastavila. Teď nejedeme vůbec. 
Teď musíme opravit tu škodovku nějak svépomocí a pak musíme přijet do nějaké 
autoprodejny a koupit lepší auto. A myslím si, že to nelze jinak, protože pěšky 
nedojdeme k lepšímu autu v tuto chvíli. Není to možné, protože nemůžeme si 
troufnout teď 1,2 milionům Pražanů říct, podívejte se, tady je takový problém a 
výsledkem toho je, všichni honem naběhněte a vyměňte si papíry, kartičky atd. Byť 
by to každý správný hospodář měl udělat a všechny, kdo za to jsou zodpovědní, 
veřejně lynčovat, aby počet křížů na Staroměstském náměstí se o něco zvýšil, tak 
to nejde. Je politické rozhodnutí v tom, kdy my ve chvíli, kdy nastartujeme tu 
škodovku, kdy ji budeme měnit za to nové auto. A v tomto ohledu je bohužel 
otázka nějaké dlouhodobé koncepce vize, co tady má být dál, a já mám pocit, že 
komise pro Opencard se tím má zabývat, zabývá, a teď otázka zní, do kdy komise 
pro Opencard vyplivne nějaký návrh. Já bych si dokázal představit, že vyplivne tři 
návrhy třeba, a Rada na to bude muset sednout nebo koalice na to bude muset 
sednout a říct, ty dva jsou horší než ten jeden, a tady bych se paní radní zeptal na 
to, kdy by ta komise něco mohla říct. 

 
Primátor Svoboda: Čili když bych rozvinul vaši myšlenku, tak máme tu škodovku, 
která se musí opravit, ale měli bychom se také dohodnout s firmou, že do 
nějakého data máme návrh na to, jak vidíme rozvoj té škodovky, co do ní 



 

 

 

 
 

Strana 140 (celkem 165) 
 
 

potřebujeme dál namontovat, aby se z toho stalo auto funkční, a pokud nebude 
takováto implementace do škodovky možná, budeme ji muset opustit. Čili to je to, 
co jsem já navrhoval, abychom si do usnesení dali nějaký termín, do kdy budeme 
mít představu rozvoje Opencard. Jen připomínám, že britští Oysters, kteří fungují, 
že jim trvalo 10 let, než na to, že to byla jenom jízdenka, dokázali 
naimplementovat něco dalšího. My už tady také nějaké roky máme odsloužené, a 
máme díky zkušenostem evropským s tím nějakou představu, jak dál, čili bychom 
to mohli alespoň o rok zkrátit proti těm deseti letům. Aby to byla jenom jiná 
varianta papírové jízdenky, naprosto ztrácí sense. Honza Kalousek, pak ty. 

 
Předseda Kalousek: Já bychom jenom k tomu dodal, to bylo moc hezké 
přirovnání, já bych k tomu jenom dodal, že ta škodovka stála cenu Bentley a že 
žere 35 l jako toto auto a že v budoucnu, proto jsem dával ten návrh, že bychom 
měli směřovat kroky, abychom se zbavili této precedenčně nastavené ceny a 
abychom soutěžili nějakou reálnou cenu, protože za tyto peníze jde postavit 
celý nový systém a ještě ho implementovat na různé jiné karty atd. O tom 
jsem přesvědčen. Děkuji. 

 
Primátor Svoboda: Kolega Schmalz. 

 
Předseda Schmalz: Děkuji za slovo, pane primátore. Já bych chtěl ještě jednou 
Radě poděkovat za důvěru, že mě jmenovala před zhruba měsícem do komise pro 
Opencard. Mám pocit, že to určitě byl správný krok zřídit pro toto exkluzivní téma 
speciální tým, který se bude zabývat tím, že hledá nějaké řešení. Myslím si, že 
všichni ti účastníci k tomu přistoupili celkem dobře, agenda se začala věcně 
diskutovat. Je poměrně obtížné v takovém krátkém čase se seznámit se všemi 
daty a informacemi, které tady v projektu Opencard proběhly, ale zase souhlasím 
s panem primátorem, a v tomto bych ho určitě podpořil, že je potřeba mít před 
sebou nějaký postupový cíl, nějaký termín, ke kterému budeme směřovat to, že 
Rada dostane od té komise, od té skupiny těch lidí nějaké varianty, jakým 
způsobem ten postup v projektu Opencard se měl dál ubírat, co jsou náklady toho 
systému, ať už na straně provozovatele, tak jak je známe, anebo na naší straně 
naše vnitřní interní náklady, to si myslím, že ještě dodneška není úplně jasně 
zmapovaná oblast. A řekl bych, že není úplně fér teď po měsíci tady vyžadovat 
nějaké poměrně rychlé řešení, anebo úplně nešťastné bych viděl začít tato řešení 
nějakým způsobem projektovat a vystavovat tady nějaké rychlé soudy o tom, že 
něco je špatně, že někdo se tam chová tak, že něco by mohlo být lacinější, něco 
dražší, něco by mohlo být trošku jiné. Myslím si, že by bylo fér dát tomu týmu 
šanci dokončit tuto debatu, a myslím si, že by bylo určitě fér i ze strany Rady, aby 
stanovila nějaký termín, v jakém se přijde a položí se na stůl návrhy. Takže bych 
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možná poprosil všechny účastníky, aby partě těch lidí dali šanci, panu řediteli 
Teskovi aby dali šanci, aby se s tím také seznámil. Myslím si, že také tam 
potřebuje nějakou chviličku, aby se zorientoval v problematice, a to řešení se 
zcela určitě nalezne. A druhá věc, myslím si, že politicky jsme do toho všichni  
investovali hrozně moc nejenom peněz, ale i toho politického kapitálu, a řekl bych, 
že směřovat k tomu, že celý projekt teď po tom, co to vyvolalo všechno za 
konotace po několika letech, kdy je projekt v provozu, tak ho jednoduše 
zahodíme a vyměníme za nějaký jiný systém, tak to si myslím, že není úplně 
správný přístup. Myslím si, že bychom měli pozitivně fungovat tím směrem, že si 
ten současný systém popíšeme, pokusíme se ho co nejvíc ekonomicky 
zracionalizovat a začít ho nějakým způsobem rozvíjet dál. Děkuji. 

 
Primátor Svoboda: Dobře, děkuji. Já bych znovu zopakoval svůj návrh, že bychom 
měli usnesení doplnit o to, že skupina ústy paní radní předloží Radě rozvojový 
program Opencard, a teď jsem to zvážil všechno dohromady a navrhoval bych do 
konce června.  

 
Radní Vorlíčková: Osobně si myslím, pardon, nereálný termín. Prosila bych 
alespoň do konce července, abychom měli ještě… 

 
Primátor Svoboda: Červenec je možný, jen je to o prázdninách a bude problém 
s tím cokoli dělat.  

 
Radní Vorlíčková: Jenom pro vaši informaci, abyste věděli, čím se teď ta skupina 
zabývala, my jsme skutečně hledali řešení, což nebylo vůbec jednoduché vypátrat, 
jak to vlastně je, jestli vůbec půjde prodloužit platnost karet, takže to byla náplň 
komise po tři jednání za sebou. Bohužel vztahy jsou velmi složité a do současné 
doby některé věci ještě skutečně stále nevíme a není schopen nám nikdo říct, 
v jakém to je stavu.  

 
Primátor Svoboda: Je to procesně složitější, ale nemám námitku proti vašemu 
červenci. Pokud to bude letošní červenec. Nevidím nikoho přihlášeného do 
diskuse. Pan první náměstek. 

 
Náměstek Hudeček: Jenom jsem si vzpomněl, prosím vás, škodovky už dneska 
jsou dobré, aby to nevyznělo. Měl jsem na mysli nějakou starou škodovku 
samozřejmě.  

 
Primátor Svoboda: Bentley není nic moc, kromě toho, že má velkou spotřebu a 
ledničku. Končím tedy diskusi, dávám o tomto tisku hlasovat s tím, že by navíc měl 
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v sobě obsaženou pasáž, že Rada ukládá do konce července předložit Radě 
rozvojový program Opencard. Ano? 
 
Předseda Schmalz: Zkuste nezapomenout v usnesení ještě možná na tu část, 
která se týká zmapování aktuálních nákladů, které s provozem systému souvisejí, 
ať už na naší části řekněme hl. m. Prahy, a také nějakým způsobem openbook na 
té části dodavatele, pokud to bude možné. Protože to si myslím, že jsou klíčové 
věci, abychom pochopili ekonomiku, to je klíčové, a mohli pak udělat nějaké 
rozhodnutí. Ty kroky musejí takhle jít za sebou.  
 
Primátor Svoboda: Dobře, oddělmež to tedy od sebe. Máme jednu část toho 
usnesení, které ukládá rozvoj Opencard. Zkuste to naformulovat, co jste říkal, a já 
se s tím kdyžtak ztotožním.  

 
Předseda Schmalz: Nutíte mě, abych chvilku popřemýšlel. Rada ukládá paní 
radní Vorlíčkové předložit materiál Výsledky práce komise Opencard s tím, 
že bude obsahovat především tyto body:  

1. zmapování interních a externích nákladů provozu systému 
2. rozvojový potenciál projektu Opencard.  

 
S tím že tento materiál bude předložen k projednání Radě do konce 
července. Jestli takhle nějak?  

 
Primátor Svoboda: Ano, s tím že druhá část je opakování toho, co už tam máme, 
tzn., rozvojový program Opencard tam být nemusí, protože ten už je tam před tím 
jako bod samostatný, tak se s tím ztotožňuji. Pan první náměstek.  

 
Náměstek Hudeček: Ten dodatek se mi líbí. Jenom se zeptám paní radní, protože 
už tady mám jednu zvláštní zkušenost. Je to možné? Je to reálné? Jo. Tak jo. 

 
Primátor Svoboda: Dobře. Mohli bychom to nechat tak, že by návrh usnesení byl 
tak, jak ho formuloval Schmalz, do konce července, a výstupy z toho, to co chci já, 
že by byly do konce srpna. Že by tam byl prostor na to, zpracovat tuto informaci. 
Čili tak, jak to naformuloval Schmalz, s tím, že to druhé usnesení je do konce 
srpna, protože to už je práce s tím navrženým rozvojovým program. To už byl 
navržený rozvojový program. Jo? Tady by byla analýza, tam by byl navržený 
program. Je to tak možné? Dobře. Dávám tedy hlasovat o tomto tisku 
v předloženém znění s doplňujícím návrhy, tak jak zazněly. Kolegy Schmalze a 
moje. Kdo je pro schválení tohoto tisku? 10. Děkuji. Myslím si, že jsme se 
významně konečně jednou posunuli s Opencard.  
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Hlasování: 10x PRO 

0x PROTI 
nikdo se nezdržel hlasování 
1x nepřítomen – radní Udženija 
 

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 373  ze dne 3.4.2012 
 

Rada HMP bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Poskytování základní a 
rozšířené podpory programového vybavení SKC“ zadávané v jednacím řízení bez 
uveřejnění a rozhoduje o výběru nabídky na plnění VZ tak, že určuje plnění 
předmětné zakázky nabídku z 21.3.2012, podanou zájemcem HAGUES a.s. 
 
Dále Rada HMP schvaluje: 
 
• znění smlouvy o „Poskytování základní a rozšířené podpory programového 

vybavení SKC“ ve výši 2.385.189,- Kč měsíčně. 
• znění smlouvy o „Poskytování základní a rozšířené podpory programového 

vybavení SKC“ ve výši 16.519.211,- Kč/24 měsíců. 
 

Rada HMP ukládá: 
 

1. radní Vorlíčkové 
 
• zmapování interních a externích nákladů projektu OpenCard – termín 

31.7.2012 
• předložit Radě HMP rozvojový program OpenCard – termín 31.8.2012 

 
2. MHMP – INF MHMP 

 
• Oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – termín 4.4.2012 
• Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zájemcem – termín 20.4.2012 
• Učinit právní kroky souvisejícím s rozhodnutím o výběru nejvhodnější 

nabídky a s uzavřením smluv o Poskytování základní a rozšířené podpory 
programového vybavení SKC – termín – 20.5.2012 
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Stanovisko HAGUESS 
 

Společnost HAGUESS uvádí, že Zadavatel může zadat VZ v jednacím řízení bez 
uveřejnění bez uveřejnění tehdy , jestliže veřejná zakázka může být splněna z 
technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z 
důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. 
 
Dále společnost HAGUESS cituje dodatek č.1 k licenční  smlouvě  
č. LIC/40/01/001613/2008, ve kterém jsou stanoveny licenční podmínky 
poskytnutého software ustanovení o autorských právech k poskytnutému softwaru, 
vycházející ze zákona 121/2000 Sb., Autorský zákon. 
 
Dále společnost HAGUESS zmiňuje, že součástí poskytované licence nejsou 
zdrojové kódy k software SKC. 
 
Společnost HAGUESS ještě uvádí, že MHMP souhlasil s tím, že nesmí provádět 
žádné změny do software SKC ani do doprovodných souborů vyjma takových 
změn, které jsou prováděny programy dodanými s instalací software SKC. 
 
Specifikem jednacího řízení bez uveřejnění tedy je, že veřejná zakázka může být 
na základě některého ze shora uvedených důvodů splněna pouze jediným 
dodavatelem, který disponuje určitými vlastnostmi, kterými nedisponuje žádný jiný 
dodavatel. Musí tedy být dána prokazatelná objektivní nemožnost ostatních 
dodavatelů, poskytnout zadavateli jím požadované plnění a pro zadavatele tedy 
neexistuje jiné řešení než veřejnou zakázku zadat pouze jednomu konkrétnímu 
dodavateli. Objektivní nemožnost v uvedeném smyslu je pak třeba zkoumat k 
okamžiku zahájení tohoto druhu jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž 
zadavatel musí nezpochybnitelným způsobem prokázat a náležitě zdokumentovat, 
že objektivně neexistuje více než jeden dodavatel veřejné zakázky. V praxi nelze 
vyloučit, že může dojít ke kumulaci důvodů pro použití tohoto jednacího řízení bez 
uveřejnění u jednoho konkrétního dodavatele, typicky se jedná o kumulaci 
technických důvodů a důvodů ochrany výhradních práv. 
Zadavatel by měl při zkoumání toho, zdali jsou splněny podmínky pro užití tohoto 
druhu zadávacího řízení, vycházet nejen ze stavu dodavatelského portfolia 
existujícího na území České republiky, ale též ze stavu na celém území Evropské 
unie (aby nedošlo k omezení vnitřního trhu Evropské unie) a teprve potom 
zhodnotit, zda jsou skutečně naplněny podmínky pro tento postup. Pro úplnost je 
možné dodat, že pro využití tohoto postupu bezesporu není překážkou skutečnost, 
že zadavatelem poptávané plnění je sice schopno poskytnout více dodavatelů, 
nicméně všechny tyto subjekty jsou dle § 66a OBZ podnikatelským seskupením, 
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které však obvykle nevystupují na trhu jako konkurenti. 
Stav v celé Evropské unii není přitom třeba zkoumat, neboť HGS je výhradním 
subjektem oprávněným k nakládání s majetkovými právy k software SKC na 
území České republiky. 
Jak vyplývá z logiky věci, jednací řízení bez uveřejnění v komentovaném smyslu je 
vždy vedeno pouze s jedním dodavatelem. 
Veřejná zakázka může být z důvodů technických splněna pouze jediným 
dodavatelem. Technické důvody je možné spatřovat např. v situaci, kdy zadavatel 
již disponuje nějakým plněním, které mu bylo dříve poskytnuto, a poptává plnění, 
jehož dodání by mělo za následek nekompatibilitu s dříve poskytnutým plněním, 
pokud by bylo poskytnuto dodavatelem odlišným od toho, který mu poskytl 
původní plnění. Fakticky se tedy musí jednat o technickou neslučitelnost 
(nepropojitelnost) původního plnění a nově poptávaného plnění, pokud by bylo 
poskytnuto rozdílnými dodavateli, která by měla za následek vyvolání škodlivého 
stavu na straně zadavatele a nefunkčnost původního plnění. Typicky se může 
jednat o požadavek dodavatele na rozšíření či úpravu jeho existujícího 
informačního systému, přičemž jedinou osobou, která je z technického hlediska 
schopna toto rozšíření provést, je, vzhledem ke své nezastupitelné detailní 
znalosti tohoto systému, dodavatel tohoto informačního systému (zde je nutné 
uvažovat též o právech autorských vztahujících se k tomuto informačnímu 
systému). 
Veřejná zakázka může být z důvodů ochrany výhradních práv splněna pouze 
jediným dodavatelem. Tyto důvody je možné spatřovat v situaci, kdy zadavatel 
požaduje úpravu dříve dodaného plnění (např. informačního systému), které je 
autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a které předpokládá zásah do 
autorských práv. Zadavatel však nedisponuje potřebnými oprávněními (tedy právy 
zasahovat a měnit tento systém, které by mohl poskytnout třetí osobě, a tudíž 
jedinou osobou, která je z hlediska ochrany výhradních práv oprávněna toto 
rozšíření či úpravu provést, je dodavatel tohoto informačního systému. 
 
Se stanoviskem společnosti HAGUESS souhlasíme. 
 
 

Vyhodnocení usnesení Rady HMP 
(pravidla zadávání VZ - oponentura) 

 
Usnesení č. 1214 ze dne 16.8.2005 k úkolům MHMP v samostatné působnosti 
 

Rada HMP ukládá 
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1. MHPM – úkoly odborů MHPM a zvláštních organizačních jednotek MHMP 

v oblasti samostatné působnosti, uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení 
(kontrolní termín – 31.12.2005) 

2. Řediteli MHMP – zajistit realizaci plnění úkolů odboru MHMP a zvláštních 
organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti podle bodu 1. 
Tohoto usnesení. (termín 31.8.2005) 

 
Usnesení č. 1361 ze dne 5.9.2006 k návrhu Pravidel pro zadávání VZ 

v podmínkách HMP 
 

Rada HMP 
 

1. Schvaluje Pravidla pro zadávání VZ v podmínkách HMP podle zákona  
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, schválené jako Příloha č. 1 tohoto 
usnesení 

2. Zrušuje Pravidla pro zadávání VZ v podmínkách HMP, schválené jako 
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č. 0872 ze dne 25.5.2004 

3. Ukládá řediteli MHMP zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení 
 
Usnesení č. 387 ze dne 7.4.2009 k návrhu novelizace Pravidel pro zadávání VZ 

v podmínkách HMP a Úkolů odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek 
MHMP v samostatné působnosti 

 

Rada MHP: 
 

1. Schvaluje změnu Pravidel pro zadávání VZ v podmínkách HMP 
schváleným usnesením Rady č. 1364 ze dne 5.9.2006 ve znění změny 
schválené usnesením Rady HMP č. 1645 ze dne 30.10.2007, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení 

2. Schvaluje změnu Úkolů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHP 
v samostatné působnosti, které byly stanoveny Přílohou č. 2 k usnesení 
Rady HMP č. 752 ze dne 10.6.2008 ve znění usnesení Rady HMP č. 1931 
ze dne 16.12.2008, která je přílohou č.2 tohoto usnesení 

3. Ukládá řediteli MHMP realizovat body 1. a 2. tohoto usnesení 
 

Usnesení č. 1123 ze dne 16.8.2011 ke stanovení procesu oponentních posudků 
VZ odboru INF MHMP 

 
Usnesení zrušeno usnesením č. 1964 ze dne 6.12.2011 
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Rada HMP 
 

1. Bere na vědomí  
 
• Návrh procesu oponentních posudků VZ odboru INF HMP uvedený 

v důvodové zprávě 
• Seznam expertů navržených k posuzování VZ odboru INF MHMP 

uvedený v důvodové zprávě, která není určena ke zveřejnění 
• Rozsah, formu a závazné termíny pro zpracování oponentních posudků  

 
2. Ukládá 

 
• MHMP – INF MHMP dodržovat závazný postup pro všechny VZ 

vyhlašované odborem INF MHMP v souladu s tímto usnesením  
(termín: 31.8.2011) 

• I. náměstkovi primátora Březinovi – předložit Radě HMP vyhodnocení 
systému procesu oponentních posudků VZ na odboru INF MHMP  
(termín 31.1.2012) 

 
Důvodová zpráva 
 
Cílem předložení tohoto tisku Radě HMP je zvýšení odborného posouzení 
veřejných zakázek vypsaných Odborem informatiky, a to z hlediska jejího přínosu 
pro stabilní a řízeně se rozvíjející Informační systém HMP. V souladu s 
protikorupčními opatřeními stávajícího vedení HMP je zde popsán rozsah, forma a 
cíle oponentních posudků. 
 
Rozsah, forma a cíl oponentních posudků: 
 
• Základním cílem oponentních posudků, je zajistit odborné posouzení veřejné 

zakázky z hlediska jejího přínosu pro stabilitu a rozvoj IS MHMP. 
• Vyjádření oponenta bude založeno na odborném zhodnocení, je-li předmětná 

veřejná zakázka nezbytná z důvodu potřeby zajištění stabilní správy IS 
MHMP. 

• Vyjádření oponenta se bude opírat o odborné posouzení vhodnosti předmětné 
veřejné zakázky z pohledu koncepčního rozvoje IS MHMP. 
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Současný stav: 
 
Stav IS MHMP je z pohledu smluvního zajištění rutinně používaných informačních 
a telekomunikačních technologií, systémů a aplikací ve velmi špatném stavu. 
Řada smluv nutných pro zajištění samotného chodu IS MHMP neexistuje, a to i u 
aplikací pro úřad kritických - například spisová služba. 
 
Odbor informatiky tuto situaci zanalyzoval, připravil a připravuje v co možná 
nejkratší době řadu výběrových řízení, která mají za cíl v první řadě zajistit 
krátkodobé řešení této situace a prakticky zároveň jsou připravovány výběrová 
řízení na dlouhodobá řešení situace tak, aby bylo možné maximálně stabilizovat 
IS HMP . 
 
Zavedení zpracování odborných oponentních posudků je pro řízený rozvoj IS 
MHMP velmi přínosné, zejména pak z pohledu odborného náhledu na navrhované 
řešení Odboru informatiky. Zároveň je však nutné definovat proces zpracování 
těchto odborných posudků, který umožní lépe plánovat, navrhovat a dodržovat 
jednotlivé termíny pro přípravu, vypsání a následnou realizaci jednotlivých 
veřejných zakázek Odboru informatiky. 
 
Návrh procesu řešení oponentních posudků - doporučené kroky - postup: 
 

1. Vypracování zadávací dokumentace. 
2. Zadávací dokumentace: 

• Vypsání soutěže. 
• Předání veřejné zakázky k oponentnímu posudku. 

3. Zrušení veřejné zakázky v případě negativního oponentního posudku 
4. Podpis smluv s vítězem veřejné zakázky. U nadlimitní soutěže je podpis 

smluv vázán na odsouhlasení RHMP. 
 
Termín realizace oponentních posudků: 
 
Tento navržený postup plně respektuje deklarovaný princip oponentního 
posuzování výběrových řízení Odboru informatiky MHMP. K oponentnímu 
posudku jsou předkládány všechny veřejné zakázky. Lhůta pro vypracování 
oponentního posudku - 4 pracovní dny. Zároveň tímto navrženým procesem 
nebude docházet k časové prodlevě průběhu veřejné zakázky dle zákona 
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. 
 
 



 

 

 

 
 

Strana 149 (celkem 165) 
 
 

Přílohy důvodové zprávy: 
 
1. Grafický návrh procesu Oponentních posudků. 
2. Seznam 5 odborných oponentů včetně profesních životopisů: 

 
• Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. 
• Ing. Zdeněk Mařík 
• Ing. Radek Holý 
• Marek Kalika 
• Ing. Petr Vršek 

 
Usnesení č. 1964 ze dne 6.12.2011 k úpravě procesu přípravy VZ odboru INF 

MHMP včetně oponentních posudků 
 
Rada HMP  
 

1. Zrušuje usnesení Rady HMP č. 1123 ze dne 16.8.2011 k stanovení 
procesu oponentních posudků VZ odboru INF MHMP 

2. Stanoví, že realizaci oponentních posudků VZ vyhlašovaných odborem INF 
MHMP, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 2.mil Kč bez DPH a 
zakázek s nižší hodnotou, u nichž je předpoklad dalších vyvolaných 
nákladů zajišťuje, po projednání s věcně příslušným členem Rady HMP, 
ředitel MHMP Zrušeno usnesením č. 1179 

3. Ukládá MHMP – zajistit realizaci oponentních posudků ve smyslu bodu 2. 
tohoto usnesení (kontrolní termín 30.6.2012, 31.12.2012, 30.6.2013) 
 
Ukládá MHMP – INF MHMP – předkládat k prvnímu pracovnímu dni 
každého kalendářního měsíce věcně příslušnému členu Rady HMP a 
řediteli MHMP přehled VZ připravovaných odborem INF MHMP 
s předpokládaným vyhlášením v nejbližších 6 následujících kalendářních 
měsících, s předpokládanou hodnotou 2 mil. Kč bez DPH a vyšší a zakázek 
s nižší hodnotou, u nichž je předpoklad dalších vyvolaných nákladů 
(kontrolní termín 30.6.2012, 31.12.2012, 30.6.2013) 
 
Změněno usnesením č. 1179 takto: 
 
Zpracovat a předložit RHMP novou metodiku zadávání oponentních 
posudků v rámci MHP ve vazbě na současnou platnou legislativu v oblasti 
zadávání VZ (kontrolní termín 30.9.2012)  
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 Důvodová zpráva 
 
Dne 16. 8. 2011 Rada hl. m. Prahy přijala usnesení č. 1123, kterým mimo jiné 
vzala na vědomí návrh procesu zadávání oponentních posudků veřejných zakázek 
odboru INF MHMP a seznam expertů navržených k posuzování těchto veřejných 
zakázek. Předkládaný materiál navrhuje zrušit uvedené usnesení Rady HMP a 
nově, jednodušeji a průhledněji, stanovit proces zadávání oponentních posudků k 
veřejným zakázkám připravovaným odborem INF MHMP. Předkládaný materiál 
stanoví, že v případě veřejných zakázek INF MHMP, jejichž předpokládaná 
hodnota přesáhne 2 000 tis. Kč bez DPH, bude zajištění realizace těchto 
oponentních posudků v kompetenci ředitele MHMP. Navrženým usnesením je 
posílena úloha věcně příslušného člena Rady HMP s tím, že proces posuzování a 
odsouhlasování veřejných zakázek odboru INF zahrnuje i zakázky, které by v 
budoucnu mohly vyvolat potřebu dalších finančních prostředků. 
 

Usnesení č. 1179 ze dne 17.7.2012 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1964, 
k úpravě procesu přípravy VZ odboru INF MHMP včetně oponentních posudků 
 
Rada HMP 
 

1. Schvaluje revokaci usnesení Rady HMP č. 1964 ze dne 6.12.2011 
k úpravě procesu přípravy VZ odboru INF MHMP včetně oponentních 
posudků spočívající: 
 
• Ve zrušení bodu 2. revokovaného usnesení 
• V nahrazení bodu 3. revokovaného usnesení takto: 

 
Zpracovat a předložit RHMP novou metodiku zadávání oponentních 
posudků v rámci MHP ve vazbě na současnou platnou legislativu 
v oblasti zadávání VZ (kontrolní termín 30.9.2012)  

 
Důvodová zpráva: 
 

Předkládaný materiál navrhuje revokovat výše uvedené usnesení RHMP, 
spočívající ve zrušení tohoto postupu a nově definuje úkol pro ředitele MHMP 
navrhnout proces zadávání oponentních posudků k veřejným zakázkám obecně v 
rámci celého MHMP. 
 
Rada HMP dne 6.12.2011 přijala usnesení č. 1964, kterým stanovila, že 
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oponentní posudky VZ vyhlašovaných odborem IT nad 2 milióny bude 
zajišťovat Ředitel pro projednání s věcně příslušným členem Rady. Dle 
našeho názoru povaha tohoto usnesení nespadá do §44 zákona č. 130/2000 
Sb. o HMP. Jedná se o předpis vydané v rámci samotné působnosti Prahy. 
Zastáváme názor, že závaznost tohoto předpisu je určena pracovníkům 
organizace, proto určení závaznosti tohoto usnesení pro jednotlivé osoby by 
mohl mít vliv pouze k jejich poměru k Praze.  
 
Z popisu situace související se zadáním VZ „Základní a rozšířená podpora 
SKC“ byla snaha MHMP zajistit řádný provoz systému a přijmout 
bezpečnostní opatření, které by zabránily bezprostředně hrozícím škodám a 
mohli by vzniknout zejména prolomením ochrany starého typu karet. 
Obecně se počítá i s porušením zákona uložených povinností v případě 
hrozících škod či jiné újmy zájmu zákonem chráněných. 
 
V případě, že by VZ nebyla uzavřena včas, hrozilo by riziko vzniku škod na 
straně MHMP a naopak, kdyby odpovědné osoby vzniku takových škod 
nezabránily, bylo by možné uvažovat o jejich trestní odpovědnosti. 
 
 

Vyhodnocení Rozhodnutí ÚHOS ze dne 4.4.2012 
 
Rozhodnutí ÚHOS ve správním řízení, které bylo zahájeno 10.3.2010, kdy HMP 
byla uložena pokuta ve výši 600.000,- Kč. ÚHOS vyvrací hlavní argument HMP, 
že uzavírání jednotlivých smluv ohledně provozování SKC byla s ohledem na 
restriktivní licenční podmínky softwaru SKC jediná možná varianta, HMP bylo na 
základě uzavřené licenční smlouvy při provozován SKC skutečně omezena, jak co 
do možnosti zadat provozování SKC třetímu subjektu, tak co do možnosti SKC 
dále rozvíjet. Zadavatel s vybraným uchazečem si sám licenční podmínky ve 
smlouvě ze dne 6.11.2006 sjednal, proto není možné odvolávat se na smluvní 
vztah, který HMP s vybraným uchazečem ohledně autorských práv dne 
6.11.2006. Úřad současně poukazuje na skutečnost, že bylo možné licenční 
podmínky sjednat jiným způsobem, což potvrzuje i v roce 2010 uzavřená dohoda 
s HAGUESS (dodatek č.) o uvolnění licenčních podmínek k softwaru SKC, 
kteroužto skutečnost vnímá jako snahu zadavatele napravit své pochybení a jako 
takovou za polehčující okolnost při úvaze o ukládané sankci. 

 
Za smlouvu z roku 2006 nese odpovědnost bývalé vedení HMP.  
 
Po uzavření dodatku č. 1 sice došlo k uvolnění licenčních podmínek, avšak 
výhradním držitelem licence k softwaru SKC zůstala společnost HAGUESS. 
Zastáváme názor, že Zadavatel měl jedinou možnost použít § 23 odst. 4 
písm. a) zákona, tj. možnost splnit veřejnou zakázku pouze určitým 
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dodavatelem z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv. 
 

Hlavní město Praha uzavřelo v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 
písm. a) zákona s vybraným uchazečem tyto smlouvy: 

 
• smlouva č. INO/40/05/001270/2007 na dodávku licence kartové aplikace 

parkování (KAP) ze dne 26.2.2007 
• smlouva č. INO/40/05/001296/2007 o zajištění provozu PCKS ze dne 

12.4.2007 
• smlouva č. INO/40/01/001386/2007 o zajištění provozu PCKS ze dne 

31.10.2007 
• smlouva č. INO/40/01/001638/2008 o zajištění provozu PCKS ze dne 

31.7.2008 
• licenční smlouva č. LIC/40/01/001650/2008 na SW SAM ze dne 31.7.2008 
• smlouva č. DIL/40/01/001652/2008 na rozšíření SKC o technologii MIFARE 

DESFire ze dne 31.7.2008 
• licenční smlouva č. LIC/40/01/001651/2008 na ASW HSM - SKC ze dne 

31.7.2008 
• smlouva č. INO/40/01/001831/2009 o zajištění provozu PCKS ze dne 2.1.2009 
• smlouva č. INO/40/01/001860/2009 o zajištění provozu PCKS ze dne 

26.2.2009 j) smlouva č. INO/40/01/001966/2009 o zajištění provozu PCKS ze 
dne 25.5.2009 

 
Nutnost uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem dovozuje hlavní 
město Praha ve vztahu ke všem výše uvedeným smlouvám z existence 
licenčních omezení k užití software SKC.  
Úřad uvádí, že hlavní město Praha bylo na základě uzavřené licenční smlouvy 
při provozování SKC skutečně omezeno jak co do možnosti zadat 
provozování SKC třetímu subjektu, tak co do možnosti SKC dále rozvíjet. 
Omezení, na která se zadavatel hlavní město Praha odvolává, si zadavatel s 
vybraným uchazečem sjednal sám v licenční smlouvě ze dne 6.11.2006, 
konkrétně v její příloze č. 2. Jak vyplývá z konkrétních výše citovaných ujednání 
obsažených v příloze č. 2, zadavatel s omezeními výslovně souhlasil a na 
nepříznivé podmínky sám přistoupil. 

 
Znalecký posudek Ing. Kroupy konstatuje, že  jiný subjekt než vybraný 
uchazeč by musel při realizaci kartové aplikace DOS spolupracovat s 
vybraným uchazečem, a to s ohledem na skutečnost, že vybraný uchazeč je 
dodavatelem a provozovatelem PCKS a kartové aplikace DOS i řešitelem a 
potenciálním dodavatelem kartové aplikace DOS. Jako jinou možnost vidí 



 

 

 

 
 

Strana 153 (celkem 165) 
 
 

znalec využití zdrojových kódů stávající kartové aplikace DOS nebo systému 
PCKS za využití reverzního inženýringu, což odporuje autorským právům 
vybraného uchazeče. Ing. Kroupa připouští řešení kartové aplikace DOS jiným 
subjektem než vybraným uchazečem za podmínky využití zdrojových kódů 
stávající kartové aplikace DOS. 
 
Ze znaleckého posudku Ing. Pitáka č. 1 vyplývá, že řešení SKC dodané 
vybraným uchazečem je jedinečné, řešení jiného dodavatele by bylo z 
technického hlediska obtížné a současně by velmi pravděpodobně 
zasahovalo do autorských práv vybraného uchazeče. Ve vztahu k zajištění 
provozních činností PCKS Ing. Piták uvádí, že jejich zajištění jiným 
dodavatelem než vybraným uchazečem by bylo značně obtížné, neboť by 
muselo dojít k vytvoření řešení SKC bez využití software a know-how 
vybraného uchazeče, což by bylo zřejmě nemožné bez zásahu do jeho 
autorských práv. K znaleckému posudku Ing. Pitáka č. 1 Úřad konstatuje, že 
znalec zde nevylučuje realizaci veřejných zakázek navazujících na řešení 
SKC jiným dodavatelem, pouze uvádí, že by bylo technicky obtížné, a to opět z 
důvodu nemožnosti využití software a know-how vybraného uchazeče. 

 
Ze znaleckého posudku Ing. Pitáka č. 2 vyplývá, že zajištění provozu PCKS a 
činností a služeb v rámci provozu SKC má přímou návaznost na využití 
software SKC. Rovněž fungování KAP bez využití software SKC není možné. Ing. 
Piták dále uvádí, že z technického hlediska (použití HW a SW) nebylo 
objektivně možné, aby KAP, MIFARE DESFire, SAM a ASW-HMS do SKC 
integroval jiný subjekt než vybraný uchazeč. Řešení KAP si vyžádalo napojení 
přímo na software SKC i změny hardware SKC, proto bylo třeba programově 
upravit software SKC, přičemž zdrojovými kódy disponoval pouze vybraný 
uchazeč. Rovněž rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire, SAM a ASW-
HMS znamená zásah do hardwarové konfigurace SKC a tedy rovněž do 
zdrojových kódů vybraného uchazeče. Na základě uvedeného znalec 
konstatuje, že z technických důvodů mohl integraci technologií MIFARE DESFire, 
SAM a ASW-HMS do SKC provést pouze vybraný uchazeč. K uvedenému Úřad 
uvádí, že znalec zde evidentně zaměňuje technické důvody odůvodňující realizaci 
veřejných zakázek vybraným uchazečem s důvody vyplývajícími z ochrany jeho 
výhradních práv. Pokud by si zadavatel nesjednal omezující licenční 
podmínky, neexistovaly by ani „technické" důvody uváděné znalcem. 
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Rozklad proti rozhodnutí ÚHOS ze dne 18.4.2012 
 

Dne 18.4.2012 podala AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o, rozklad proti Rozhodnutí 
ÚHOS ze dne 4.4.2012. 
 

Dne 4. dubna 2012 bylo HMP prostřednictvím datové schránky doručeno 
rozhodnutí ÚHOS ze dne 4. dubna 2012, v jehož výroku bylo konstatováno, že se 
Zadavatel dopustil správních deliktů tím, že nedodržel postup stanovený v § 21 
odst. 2 Zákona, když uzavřel se společností HAGUESS smlouvy, a to v jednacím 
řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 
odst. 4 písm. a) Zákona, přičemž tyto postupy Zadavatele mohly podstatně ovlivnit 
výběr nejvhodnější nabídky. 
 
Za údajné spáchání shora uvedených správních deliktů Úřad uložil Zadavateli 
pokutu ve výši 600.000,- Kč, splatnou do dvou měsíců od nabytí právní moci 
napadeného rozhodnutí. 
 
Napadené rozhodnutí je věcně nesprávné a nezákonné, neboť bylo vydáno v 
rozporu s právními předpisy v důsledku jejich nesprávné aplikace provedené 
Úřadem.  
 
Podaný rozklad Zadavatel odůvodňuje po stránce skutkové a právní takto: 
 
Úřad nepřípustně směšuje podmínky stanovené Zákonem pro konání jednacího 
řízení bez uveřejnění z důvodu ochrany výhradních práv a z důvodu krajní 
naléhavosti. 
 
Podle § 23 odst. 4 písm. a) Zákona je zadavatel obecně oprávněn zadat veřejnou 
zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže veřejná zakázka může být 
splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv 
nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým 
dodavatelem. 
 
V posuzovaném případě byly podmínky pro uzavření smluv v jednacím řízení bez 
uveřejnění prokazatelně naplněny, neboť autorská práva HAGUESS k software 
Servisního kartového centra bránila tomu, aby byly příslušné zakázky zadané 
jinému dodavateli. Tuto skutečnost přitom uznává i Úřad, když výslovně 
uvádí, že HMP bylo na základě uzavřené licenční smlouvy pří provozování 
SKC skutečně omezeno jak co do možnosti zadat provozování SKC třetímu 
subjektu, tak co do možnosti SKC dále rozvíjet 



 

 

 

 
 

Strana 155 (celkem 165) 
 
 

 
Úřad současně  dospívá k závěru, že Zadavatel si toto omezení vyplývající z 
ochrany autorských práv HAGUESS způsobil sám svým jednáním 
spočívajícím v dobrovolné akceptaci údajně nevýhodných licenčních 
podmínek a tedy se na něj při zadávání navazujících zakázek přezkoumávaných 
Úřadem nemohl odvolávat.  
 
Dle názoru Úřadu totiž okolnosti, které by za jiné situace mohly odůvodňovat 
aplikaci § 23 odst. 4 písm. a) Zákona z důvodu ochrany výhradních práv, 
nemohou vycházet ze situace, kdy si zadavatel nejprve sám vytvoří dané 
podmínky a teprve v okamžiku, kdy je právně obtížné je změnit, dovolává se 
oprávněnosti postupu v jednacím řízení bez uveřejnění.  
 
Závěr Úřadu, že Zadavatel nebyl oprávněn uzavřít příslušné smlouvy v jednacím 
řízení bez uveřejnění, neboť sám způsobil omezení vyplývající z ochrany 
autorských práv HAGUESS, proto nemá žádnou oporu v platné a účinné právní 
úpravě. 
 

V posuzovaném případě Zadavatel na základě řádného otevřeného řízení na 
zadání Původní zakázky poptal od HAGUESS coby vybraného uchazeče veškeré 
Zadavatelem v daném okamžiku předvídané plnění (včetně software SKC) a po 
následném vzniku do té doby nepředvídatelných potřeb na zajištění dodávky 
licence KAP a provozu PCKS neměl s ohledem na zákonnou ochranu 
autorských práv HAGUESS k software SKC jinou možnost než příslušné 
smlouvy uzavřít právě s HAGUESS. Jednání Zadavatele tak v posuzovaném 
případě zjevně nesměřovalo k obcházení Zákona.  
 
Úřad nesprávně dovozuje, že Zadavatel způsobil omezení vyplývající z ochrany 
autorských práv HAGUESS akceptací údajně nevýhodných licenčních podmínek, 
neboť tato omezení vyplývají přímo z autorského zákona. 
 
Z argumentace Úřadu vyplývá, že omezení vyplývající z ochrany autorských práv 
HAGUESS nevyplývají z žádného obecně závazného právního předpisu, ale 
pouze z údajně nevýhodných podmínek, které Zadavatel měl dobrovolně sjednat s 
HAGUESS. Takový závěr je zjevně neodůvodněný. 
 
Ochrana autorského práva k počítačovému programu je totiž v celém jeho 
rozsahu stanovena zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném 
znění (dále jen „autorský zákon“). Tato ochrana automaticky brání tomu, aby 
kdokoliv užíval jakýmkoliv způsobem počítačový program vytvořený třetí osobou, 
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ledaže k tomu disponuje odpovídajícím užívacím právem (licencí) od držitele 
autorských práv. Zadavateli v žádném případě nelze klást k tíži, že objektivní 
právo chrání autorská práva tvůrců počítačových programů takto striktním 
způsobem. 
 
Zadavatel tedy nezpůsobil a ani nemohl způsobit omezení vyplývající z 
ochrany autorských práv HAGUESS akceptací z jeho strany nabídnutých 
licenčních podmínek, neboť tato omezení stanoví již autorský zákon. Pouhé 
zopakování příslušných zákonných omezení v textu smlouvy uzavřené mezi 
Zadavatelem a HAGUESS z tohoto důvodu nelze vnímat jako dobrovolnou 
akceptaci údajně nevýhodných licenčních podmínek. 
 
Úřad zcela opomíjí tržní realitu, když tvrdí, že Zadavatel nemusel údajně 
nevýhodné licenční podmínky nabídnuté HAGUESS akceptovat 
 

V souvislosti s tvrzením, že Zadavatel akceptací údajně nevýhodných licenčních 
podmínek v rámci Původní zakázky sám způsobil omezení vyplývající z ochrany 
autorských práv HAGUESS, Úřad dále dovozuje, že Zadavatel nemusel Původní 
zakázku za daných podmínek vůbec zadat, a to tím spíš, že byla podána pouze 
jedna nabídka, kterou Zadavatel nemohl porovnat s jinými konkurenčními 
nabídkami. Konkrétně Úřad uvádí, že „zadání veřejné zakázky závisí jen na 
rozhodnutí zadavatele, je pouze na jeho vůli, zda se veřejnou zakázku rozhodne 
zadat i za nevýhodných podmínek. Zadavatel musí sám zvážit, zda lze podmínky 
uchazeče akceptovat, odpovědnost za toto rozhodnutí nese pouze on. (...) 
Zadavatel si navíc již v rámci původních podmínek zadání mohl možnost dispozice 
s autorskými právy do budoucna vyhradit. K námitce, že zadavatel neměl jistotu, 
že v případném novém zadávacím řízení obdrží i nabídky jiných subjektu, Úřad 
uvádí, že zadavatel rovněž nemůže s jistotou tvrdit, že by takové nabídky 
neobdržel. " 
 
Dle názoru Zadavatele je shora uvedená argumentace Úřadu zcela odtržená od 
tržní reality a skutkových okolností posuzovaného případu. Zadavatel totiž 
evidentně není v pozici, kdy by si mohl vynucovat po držitelích autorských práv 
jakoukoliv jejich modifikaci, a to tím méně za situace, kdy licenční politika byla 
jedním z hodnotících kritérií v zadávacím řízení na zadání Původní zakázky a 
současně byla podána pouze jedna nabídka. 
 
Autorský zákon samozřejmě nevylučuje, aby HAGUESS coby držitel autorských 
práv k software SKC poskytl Zadavateli licenci i v širším rozsahu, tedy v rozsahu, 
který by býval umožňoval zadání shora uvedených smluv na zajištění provozu 
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PCKS a dodávku KAP třetím osobám. To však neznamená, že by to bylo jeho 
povinností nebo že by jej k tomu Zadavatel mohl jakkoliv donutit. 
 

Jelikož byl projekt Opencard v podmínkách HMP zcela nový a bezprecedentní, 
kladl Zadavatel v zadávacím řízení na zadání Původní zakázky logicky prvořadý 
důraz na kvalitu návrhu koncepce SKC od uchazečů, a proto učinil mimo jiné i 
licenční podmínky a jejich výhodnost pro Zadavatele součástí hodnotícího kritéria 
„kvalita předkládaného koncepčního návrhu řešení SKC“, kterému Zadavatel 
přiřadil nejvyšší prioritu s vahou 40%. Takový postup byl zcela v souladu se 
Zákonem. Skutečnost, že nabídku podal jediný uchazeč, a že tedy v souladu se 
Zákonem neproběhlo hodnocení jeho licenční politiky, nemůže být přičítána k tíži 
Zadavatele, neboť ji žádným způsobem nemohl ovlivnit. 
 
Stejně tak nemůže obstát argument Úřadu, že Zadavatel měl za této situace bez 
dalšího zadávací řízení na zadání Původní zakázky zrušit, jak mu to umožňoval, 
ale neukládal Zákon. Zadavatel musí při rozhodování o akceptaci jediné způsobilé 
nabídky, respektive při rozhodování o zrušení zadávacího řízení zohlednit též 
zájem na zajištění příslušné věcné potřeby. Není povinností zadavatele realizovat 
pouze takové věcné potřeby, ve vztahu k nimž jsou mu nabízeny ze strany 
potenciálního dodavatele pro zadavatele maximálně optimální právní a 
ekonomické podmínky. Zadavatel jinými slovy nemůže odhlédnout od reality 
nabídky příslušného plnění na trhu a nemůže podmiňovat zajišťování svých potřeb 
požadavky, které nemají oporu v tržní realitě. Opačný výklad, zastávaný Úřadem, 
vede ke zcela absurdním závěrům, když ve svém důsledku vyžaduje, aby 
zadavatelé ve vztahu k předmětům plnění chráněným autorským právem vždy 
požadovaly neomezenou licenci, která by se v podstatě rovnala postoupení 
příslušných majetkových autorských práv v plném rozsahu. Takový požadavek je 
však naprosto odtržený od reality a navíc postrádá jakoukoliv zákonnou oporu. 
 

V posuzovaném případě byl navíc v daném čase prokazatelně jediným subjektem 
na trhu majícím zájem na plnění Původní zakázky HAGUESS, neboť žádný jiný 
dodavatel se do otevřeného zadávacího řízení na zadání Původní zakázky 
nepřihlásil. Pokud by si tedy Zadavatel v souladu s argumentací Úřadu v 
případném novém zadávacím řízení sám vyhradil přísné licenční podmínky k 
software SKC, existovalo by logicky významné riziko, že Zadavatel neobdrží 
nabídku ani od HAGUESS. případně že od HAGUESS obdrží ekonomicky 
neakceptovatelnou nabídku, v důsledku čehož by Zadavatel vůbec nemohl projekt 
Opencard realizovat. Takový výsledek by byl zcela absurdní a v rozporu se 
smyslem Zákona. 
Úřad se mýlí, když dovozuje, že Zadavatel měl potřebu budoucí dodávky KAP a 
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zajištění provozu PCKS ze strany třetích osob rozpoznat již v době zadávání 
Původní zakázky. 
 
Úřad dovozuje, že Zadavatel měl potřebu budoucí dodávky licence KAP a provozu 
PCKS ze strany třetích osob rozpoznat již v době zahájení zadávacího řízení na 
zadání Původní zakázky. V tomto ohledu Úřad odkazuje především na materiál s 
názvem „Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010, Cesta k  
e-Praze“, schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1411 ze dne 4.10.2005, a na 
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0708 ze dne 16.5.2006, ze kterých vyplývá plán na 
vytvoření multifunkční čipové karty, která má mimo jiné sloužit k bezhotovostní 
úhradě většiny městských služeb, konkrétně i parkování v parkovacích zónách 
placeného stání v městských částech hl. m. Prahy. 
 
Úřad zcela pomíjí, že se v případě výše jmenovaných dokumentů jednalo pouze o 
dokumenty koncepční povahy, ze kterých však zejména nevyplývalo konkrétní 
obchodní a technické řešení projektu Opencard jako takového, ani jeho 
jednotlivých aspektů. Takové řešení a potřeby z něj vyplývající se ukázaly právě 
až jako výsledek plnění předmětu Původní zakázky a licenčních parametrů 
nabídnutých vybraným uchazečem, tj. HAGUESS. Zadavatel tedy jinými slovy při 
zadávání Původní zakázky měl určitou obecnou představu o možném budoucím 
rozvoji projektu Opencard, rozhodně však neznal konkrétní způsob, prostředky ani 
podmínky jeho rozvoje, a tedy nemohl tyto skutečnosti zohlednit v požadavcích na 
plnění Původní zakázky. 
 
Ve vztahu ke KAP Zadavatel konkrétně nemohl znát podobu této aplikace, její 
vazbu na základní kartový systém a požadavky na propojení se základním 
kartovým systémem, ani to, jak bude omezen licenčními podmínkami ve vztahu k 
těmto vazbám a propojení (řešení této problematiky ostatně bylo požadovaným 
předmětem nabídek, podléhajících příslušnému hodnocení, nikoliv otázkou 
požadavků Zadavatele). Z obdobných důvodů nemohl Zadavatel při zadávání 
Původní zakázky předpokládat ani to, že s ohledem na zvolený koncept a způsob 
řešení nebude schopen zajistit vlastní provoz SKC vlastními zdroji a že bude 
nezbytné i po uplynutí počáteční doby zkušebního provozu zajistit tento provoz 
prostřednictvím externího subjektu. Pokud by tedy Zadavatel v rámci zadávacích 
podmínek Původní zakázky uvedl jakékoliv požadavky týkající se KAP a způsobu 
zajištění provozu PCKS, jak požaduje Úřad, jednalo by se z výše uvedených 
důvodů o požadavky naprosto hypotetické, spekulativní a natolik obecné, že by 
beztak nemohly odstranit Úřadem vytýkaný problém. 
 
Úřadem vytýkaná pochybení Zadavatele se vesměs týkají pouze Původní 
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zakázky, která však není předmětem přezkumu 
 

Úřad přisuzuje řadu údajných pochybení Zadavatele již jeho postupu při zadávání 
Původní zakázky, tj. nikoliv při zadávání následných zakázek na zajištění provozu 
PCKS a na dodávku licence KAP formou jednacího řízení bez uveřejnění. 
Dle názoru Zadavatele je nepřípustné, aby vadnost přezkoumávaných zakázek 
byla dovozována z případných vad jiné jim předcházející zakázky, a to tím spíše, 
že tato jiná zakázka v posuzovaném případě ani není předmětem přezkumu. 
Takový postup Úřadu nemá oporu v Zákoně. 
 
V posuzovaném případě prokazatelně existují okolnosti vylučující odpovědnost 
Zadavatele za případný správní delikt 
 
I kdyby snad předseda Úřadu dospěl k závěru, že v posuzovaném případě 
formálně byly naplněny znaky správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) 
Zákona, s čímž však Zadavatel zásadně nesouhlasí, nemohl by Zadavatel za 
takový delikt z důvodu existence okolností vylučujících odpovědnost odpovídat. 
 

Podle § 121 odst. 1 Zákona platí, že právnická osoba neodpovídá za správní 
delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, 
aby porušení právní povinnosti zabránila. Zadavatel již v odst. 43 svého vyjádření 
ze dne 12.4.2010 učiněného v řízení před Úřadem uvedl, že od roku 2007 (ti. 
mnohem dříve, než došlo ze strany Úřadu k zahájení předmětného správního 
řízení) Zadavatel vedl s HAGUESS téměř nepřetržitě obchodní jednání směřující k 
uvolnění licenčních podmínek software SKC tak, aby provozovatelem SKC mohl 
být i jiný subjekt než Zadavatel anebo HAGUESS. Z tohoto důvodu Zadavatel 
uzavíral smlouvy na zajištění provozu PCKS s HAGUESS vždy na omezené 
časové období. Dohody s HAGUESS na uvolnění licenčních podmínek software 
SKC se podařilo dosáhnout v roce 2010, a to s odloženou účinností. Zadavateli 
však v žádném případě nemůže být přičítáno k tíži, že se HAGUESS nechtěl dříve 
vzdát svých zákonných autorských práv v dané oblasti. 
 

S ohledem na shora uvedené je Zadavatel přesvědčen, že učinil vše pro to, aby 
při uzavírání shora uvedených smluv nedošlo k porušení Zákona, neboť od 
počátku aktivně usiloval o uvolnění licenčních podmínek HAGUESS tak, aby mohl 
budoucí plnění týkající se software SKC poptat i u jiných subjektů. S ohledem na § 
121 odst. 1 Zákona proto Zadavatel za spáchání případného správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) Zákona (ke kterému však v posuzovaném případě dle 
názoru Zadavatele nedošlo) nemůže nést odpovědnost. 
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S ohledem na vše shora uvedené lze konstatovat, že napadené rozhodnutí je 
nezákonné a věcně nesprávné, neboť v posuzovaném případě prokazatelně byly 
splněny podmínky pro uzavření shora uvedených smluv na dodávky licence KAP a 
zajištění provozu PCKS v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. 
a) Zákona.  
 
Za smlouvu z roku 2006 nese odpovědnost bývalé vedení HMP.  
 
Po uzavření dodatku č. 1 sice došlo k uvolnění licenčních podmínek, avšak 
výhradním držitelem licence k softwaru SKC zůstala společnost HAGUESS. 
Zastáváme názor, že Zadavatel měl jedinou možnost použít § 23 odst. 4 
písm. a) zákona, tj. možnost splnit veřejnou zakázku pouze určitým 
dodavatelem z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv. 
 
 

Vyhodnocení znaleckých a odborných posudků 
 

Znalecký posudek č.1 Ing. René Piták ze dne 4.6.2010 
 
Znalecký posudek podal znalec Ing. René Piták jmenovaný rozhodnutím 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.1996 č.j. Spr. 3139/96 pro základní obor  
Ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů, zařízení, 
zemědělské techniky, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky, 
doprava silniční, městská, strojírenství všeobecné, specializace autoopravárenství 
Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 278/2010 znaleckého deníku. 
 
Úkolem znaleckého posudku je stanovit: 
 
• zda z hlediska standardních postupů při koncipování informačních systémů 

bylo objektivně možné (a obvyklé u obdobně koncipovaných systémů), aby 
veškeré funkcionality SKC, resp. PCKS v rozsahu, v jakém byly 
implementovány na základě smluv již v roce 2006, v rámci jedné veřejné 
zakázky s názvem “Realizace Servisního Kartového Centra” na základě 
otevřeného zadávacího řízení, oznámení o němž bylo uveřejněno v 
Informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. června 2006 pod  
ev. č. 50023676, na jehož základě byla uzavřena dne 27. října 2006 smlouva 
o dílo č. DIL/40/05/001120/2006 “Původní smlouva o dílo” s vybraným 
uchazečem HAGUESS, a.s. 

• zda k činnostem na základě uzavřených smluv je zapotřebí přímého užití SW, 
na kterém je provozováno SKC a zda je zapotřebí, aby byly řízeny za pomoci 
užití SW SKC, takže je objektivně nezbytné, aby tyto činnosti vykonával 
subjekt, který je oprávněným uživatelem SW SKC: 

• zda z hlediska technického (použitý HW a SW) bylo objektivně možné: 
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1. aby kartovou aplikaci parkování (podle smlouvy č. INO/40/05/001270/ 2007 
na dodávku licence kartové aplikace parkování ze dne 26.2.2007) do SKC 
integroval jiný subjekt, než tvůrce systému SKC HAGUESS, a.s. 

2. jaká jsou bezpečnostní rizika technologie Mifare (Standard) a zda tato 
bezpečnostní rizika bylo možno předpokládat již v roce 2006 v době 
uzavření Původní smlouvy o dílo 

3. zda z hlediska technického (použitý HW a SW) bylo objektivně možné, aby 
rozšíření SKC o technologii viz níže do SKC integroval jiný subjekt, než 
tvůrce systému SKC HAGUESS, a.s. 

4. MIFARE DESFire podle smlouvy č. DIL/40/01/001652/2008 na rozšíření 
SKC o technologii MIFARE DESFire ze dne 31.7.2008 

5. SAM podle licenční smlouvy č. LIC/40/01/001650/2008 na SW SAM ze dne 
31.7.2008 

6. ASW HMS - SKC podle licenční smlouvy č. LIC/40/01/001650/2008 na 
ASW HMS - SKC ze dne 31.7.2008 

 
• zda je technicky (z hlediska praktického provedení) a z pohledu standardů pro 

vývoj SW a informačních systému časově a nákladově efektivní za pomocí 
reverzního inženýrství - disassembling (bez znalosti původních zdrojových 
kódů v některém z vyšších programovacích jazyků) v případě projektu rozsahu 
SW SKC provádět změny SW SKC. 
 

Z hlediska softwarového vybavení SKC aplikace splňuje definiční podmínky 
počítačového programu ve smyslu § 2 odst. 2 ve spojení s § 65 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů. 
 
Ze znaleckého posudku Ing. Pitáka č. 1 vyplývá, že řešení SKC dodané vybraným 
uchazečem je jedinečné, řešení jiného dodavatele by bylo z technického 
hlediska obtížné a současně by velmi pravděpodobně zasahovalo do 
autorských práv vybraného uchazeče. Ve vztahu k zajištění provozních činností 
PCKS Ing. Piták uvádí, že jejich zajištění jiným dodavatelem než vybraným 
uchazečem by bylo značně obtížné, neboť by muselo dojít k vytvoření řešení 
SKC bez využití software a know-how vybraného uchazeče, což by bylo 
zřejmě nemožné bez zásahu do jeho autorských práv.  
 
K znaleckému posudku Ing. Pitáka č. 1. ÚHOS konstatuje, že znalec zde 
nevylučuje realizaci veřejných zakázek navazujících na řešení SKC jiným 
dodavatelem, pouze uvádí, že by bylo technicky obtížné, a to opět z důvodu 
nemožnosti využití software a know-how vybraného uchazeče. 
 
 

Znalecký posudek č.2 Ing. René Piták  - nemáme k dispozici 
 
Ze znaleckého posudku Ing. Pitáka č. 2 vyplývá, že zajištění provozu PCKS a 
činností a služeb v rámci provozu SKC má přímou návaznost na využití software 
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SKC. Rovněž fungování KAP bez využití software SKC není možné. Ing. Piták 
dále uvádí, že z technického hlediska (použití HW a SW) nebylo objektivně 
možné, aby KAP, MIFARE DESFire, SAM a ASW-HMS do SKC integroval jiný 
subjekt než vybraný uchazeč. Řešení KAP si vyžádalo napojení přímo na 
software SKC i změny hardware SKC, proto bylo třeba programově upravit 
software SKC, přičemž zdrojovými kódy disponoval pouze vybraný uchazeč. 
Rovněž rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire, SAM a ASW-HMS 
znamená zásah do hardwarové konfigurace SKC a tedy rovněž do 
zdrojových kódů vybraného uchazeče. Na základě uvedeného znalec 
konstatuje, že z technických důvodů mohl integraci technologií MIFARE 
DESFire, SAM a ASW-HMS do SKC provést pouze vybraný uchazeč.  
 
K uvedenému ÚHOS uvádí, že znalec zde evidentně zaměňuje technické důvody 
odůvodňující realizaci veřejných zakázek vybraným uchazečem s důvody 
vyplývajícími z ochrany jeho výhradních práv. Pokud by si zadavatel nesjednal 
omezující licenční podmínky, neexistovaly by ani „technické" důvody uváděné 
znalcem. 
 
 

Odborný posudek Doc. Ing. Václav Jirovský ze dne 27.8.2011  
 
Zpracovaný: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc vedoucí ústavu Bezpečnostních 
technologií a inženýrství Fakulta dopravní ČVUT IT konzultant a soudní znalec. 
 
Účelem posudku je stanovisko k argumentům pro zadání zakázky (v JŘBU) 
spočívající v poskytování služby základní podpory programového vybavení, jehož 
seznam je uveden v přílohách smlouvy a zahrnuje: 
 
• Poskytování služby Hotline včetně základní servisní technické podpory 

programového vybavení při odstraňování vad programového vybavení. 
• Poskytování pravidelné profylaxe programového vybavení vč. indikace a 

předcházení možných problémů při užívání programového vybavení, včetně 
nově instalovaných částí systému. 

• Pravidelný monitoring serverů ve vztahu k funkčnosti programového vybavení 
vč. indikace a předcházení možných problémů při užívání programového 
vybavení. 

 
Součástí služeb má být i povinnost udržovat produkční i testovací prostředí 
programového a vazby programového vybavení na okolní systémy. 
 
Z technického hlediska je velmi obtížné najít alternativní řešení, neboť podle 
informací, které byly předány znalci odborem IT magistrátu, se jedná o propretární 
řešení, jehož znalost je pouze u firmy, která toto řešení dodala a rovněž jej 
provozuje. Předání poptávaných služeb jinému subjektu by mělo zcela 
evidentně za následek minimálně výpadky systému a jeho obtížnou 
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udržitelnost v provozu. 
 
Z hlediska oprávněnosti výběrového řízení JRBU lze konstatovat, že se jedná o 
propretární systém a tedy jediné know-how se nalézá u dodavatele, který si 
tak vytváří v podstatě monopolní postavení. 

 
 

Manažerské shrnutí 
 
Z předložených materiálů vyplývá, že Smluvní strany mezi sebou průběžně 
uzavíraly časové omezené smlouvy na provoz Pražského centra kartových služeb, 
v jejichž rámci byly Poskytovatelem postupně personalizovány a vydávány 
žadatelům Evidované karty, k nimž se vztahovala Licence udělená 
Poskytovatelem. 
 
Po nástupu nového vedení byly zjištěny závažné nedostatky ve smluvním zajištění 
tohoto projektu, kdy byl systém provozován bez smluvního zajištění podpory a 
tím nebylo možno garantovat v případě chyby, nebo havárie systému 
dostatečnou podporu a nešla zajistit žádná úprava softwaru v případě 
připravovaných změn. 
 
Z výslechu radní MHMP Ing. Evy Vorlíčkové vyplývá, že se jedná zejména: 
 
1. přechod na nový typ karet EV 1, u starého typu karet byla prolomena 

bezpečnost a karty se přestaly vyrábět. (vynucená změna) 
2. prodloužení platnosti karet, od září 2012 končila platnost karet cca 300.000 

uživatelům. (vynucená změna) 
3.  zvýšení uživatelského komfortu cestou elektronických služeb,  
4.  zpoplatnění výdeje nových karet.  
 
Zastáváme názor, že společnost HAGUESS a.s., je výhradním autorem SKC 
a výhradním držitelem licencí a s ohledem na autorská práva může jako 
jediná vykonávat údržbu a úpravu software a tím „nepřímo“ zneužít svého 
výlučného postavení k diktování i nepřiměřené ceny. Společnost HAGUESS 
a.s., je si plně vědoma svého postavení a ví, že ukončením spolupráce by 
došlo k zániku již fungujícího projektu, což by z hlediska ekonomického, ale 
i politického bylo neúnosné. 
 
Nové vedení MHMP v rámci řešení velice složité situace dne 6.3.2012 
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v souladu s § 34 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyzvalo 
společnost HAGUESS a.s. (jako jedinou možnost) k jednání v jednacím řízení  
bez uveřejnění s úmyslem zadat veřejnou zakázku na „ Poskytování základní 
a rozšířené podpory programového vybavení SKC“ společnosti  
HAGUESS a.s. 
 
Postup byl schválen i Společností Abbot Legal, advokátní kancelář s.r.o., za 
kterou jednal Mgr. Jan Krofta, jednatel společnosti.  
 
Je nepochybné, že nové vedení MHMP jednalo správně, postup při jednání byl 
zcela standardní s cílem zajistit co nejlepší podmínky související s Poskytováním 
základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC. Je překvapivé, 
že se podařilo sjednat i snížení ceny o 11%. 
 
 

cena měsíčně 12 měsíců 24 měsíců 
za základní podporu 2 385 189,00 Kč 28 622 268,00 Kč 57 244 536,00 Kč 
za rozšířenou podporu 688 300,46 Kč 8 259 605,50 Kč 16 519 211,00 Kč 

celková cena 
  

73 763 747,00 Kč 
 
Z poskytnutých materiálů je zcela zjevné, že služby poskytované společností 
HAGUEES v roce 2006 oproti službám v současnosti se značně liší, objem 
poskytovaných služeb je výrazně vyšší, což bezpochyby odůvodňuje zvýšení ceny 
za podporu oproti částkám v roce 2006. 
 
Jsme toho názoru, že Smlouvy o poskytování základní a rozšířené podpory jsou 
koncipovány zcela v souladu s platnými zákony a věcně správné. 
 
Na základě Dodatku č. 1 ze dne 12.2.2010 k licenční smlouvě  
č. LIC/40/01/001613/2008, mělo dojít k vypořádání závazků mezi MHMP a 
společností HAGUESS. V rámci vypořádání závazku mělo být společnosti 
HAGUESS vyplaceno 29.844.000,- Kč včetně DPH. Jsme toho názoru, že tato 
částka byla nesprávně spočtena, vyplacena měla být pouze částka ve výši 
29.595.300,- Kč včetně DPH (tzn. rozdíl činí 248.700,- Kč). 
 
Dne 4.4.2012 bylo vydáno rozhodnutí ÚHOS k uzavírání smluv v období  
2006-2010 v rámci JŘBU, kdy ÚHOS považuje JŘBU za porušení zákona o VZ, 
proto uložil pokutu ve výši 600.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí byl zákonné lhůtě 
dne 18.4.2012 rozklad, tudíž rozhodnutí ÚHOS nenabylo právní moci.  
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Přílohy 

 
Příloha č. 01 Cenová nabídka dohadovacího řízení se společností HAGUESS 
Příloha č. 02 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/876/2005 
Příloha č. 03 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/947/2005 
Příloha č. 04 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1120/2006 
Příloha č. 05 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1270/2007 
Příloha č. 06 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1271/2007 
Příloha č. 07 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1296/2007 
Příloha č. 08 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1386/2007 
Příloha č. 09 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1529/2008 
Příloha č. 10 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1613/2008 
Příloha č. 11 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1652/2008 
Příloha č. 12 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1638/2008 
Příloha č. 13 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1831/2009 
Příloha č. 14 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1860/2009 
Příloha č. 15 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/1966/2009 
Příloha č. 16 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/2056/2009 
Příloha č. 17 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/597/2010 
Příloha č. 18 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/713/2011 
Příloha č. 19 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/2741/2012 
Příloha č. 20 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/2742/2012 
Příloha č. 21 Ekonomické posouzení - Tabulka INO/2750/2012 
 
  
 



10.5.2005 876/2005 Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program Seyček

Poskytnutí licence CMS QUANTo typu A 1 312 500 Kč
Instalace a konfigurace CMS QUANTO, import dat, zprovoznění 50 ks karet a školení obsluhy 256 250 Kč
Dodávka technologií včetně personalizace čipových karet a spotřebního materiálu 81 250 Kč

platnost 31.12.2015 dle platebního kalendáře 1 650 000 Kč

Fakturaci z roku 2005 nemáme k dispozici



Turek

1 561 875 Kč
304 938 Kč

96 688 Kč
1 963 500 Kč



06.12.2005 947/2005 Seyček

Zpracování "koncepce městského kontaktního centra" ze dne 6.12.2005
1.etapa - 14.2.2005 - 1.500.000,- Kč 19% DPH

platnost do 31.3.2006 2.etapa - 31.3.2006 -    500.000,- Kč 2 000 000 Kč 2 380 000 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/   
odběratel

MD Dal Agend. číslo

0000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 785 000,00 054001103
fa 601137 - úvodní dokument;72.22.11 - 1785000,00

0000954000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 595 000,00 064000408

fa 601147 - vypracování koncepce městského kont.centra;72.22.13 - 595000,00

Smlouva o dílo



Turek

Dat. účt.

22.12.2005

18.05.2006



22.09.2006 1120/2006 Seyček

Cena za návrh funkčního řešení SKC a návrh funkčního řešení 2 050 000 Kč
určených kartových aplikací
Cena za Implementaci systému včetně dodávky HW a SW 42 220 711 Kč
dle akceptačního protokolu

 Cena za zajištění zkušebního provozu 3 961 320 Kč
dle akceptačního protokolu

měsíčně 455 329 Kč Údržba a podpora systému po dobu 4 let 18 366 219 Kč
Cena za dodávku hybrydních čipových karet včetně produktové 15 842 160 Kč
personalizace

82 440 410 Kč
platnost do 30.9.2011

06.11.2006 1128/2006 Seyček
Poskytnutí Licence typu B.III.1 - 100.000 karet, 15 už. stanic, 5 kartových aplikací
cena je zahrnuta v ceně díla dle smlouvy 1120/2006

06.11.2006 1127/2006 Seyček
Legislativní podpora v oblasti vydávání a správy karet, help-desk, služby vzdálené konzultace, podpora a rozvoj IS,

platnost do 30.9.2011 inspekce implementovaného IS, oprava nebo výměna HW v záruční době
cena a platební podmínky uvedena ve smlouvě o dílo č. 1120/2006

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo

0000000953000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 5 463 950,50 455 329 074001472
DIL/40/05/001120/2006 - servisní poplatek k licenci na SW SKC 1.11.07 - 31.10.08

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 1120 4 713 971,00 074001323

Smlouva o dílo

Licenční smlouva

Servisní smlouva

platba neustanovena

platba neustanovena

platba neustanovena



DIL/40/05/001120 - poimplementační podpora
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 910 658,00 455 329 084001761

DIL/40/05/001120/2006 - servisní poplatek k licenci na SW SKC 1.11. - 31.12.2008
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 4 553 292,00 455 329 084001756

DIL/40/05/001120/2006 - servisní poplatek k licenci na SW SKC 1.1. - 31.10.2009
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 910 658,00 455 329 094002020

DIL/1120/2006 - servisní poplatek k licenci na software SKC za období 11-12/09
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 4 553 292,00 455 329 104000337

1120/2006/DIL - servisní poplatek k licenci na SW SKC  na období 1.1.2010 - 31.10.2010
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 918 311,00 459 156 104001646

1120/2006/DIL - servisní poplatek k licenci na sw SKC - 11/10 - MČ
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1120 4 591 555,00 459 156 104001666

1120/2006/DIL - servisní poplatek k licenci na sw SKC  01-10/11 - MČ

celkem čerpáno 26 615 687,50
5 463 950,50

910 658,00
4 553 292,00

Údržba a podpora systému po dobu 4 let 910 658,00
4 553 292,00

918 311,00
4 591 555,00

21 901 716,50

8936969000 6111 KDF Haguess, s.r.o. 1120 ? 33 349 750,00 064001073
fa  FV-601156/2006 - SW SKC;72.22.12 - 33349750,00

8936969000 6111 KDF Haguess, s.r.o. 1120 ? 2 660 330,65 064001317
Fa FV-601159/2006 - HW - servery SKC + SW licence DBS Oracle , SW licence pro HMS;72.22.14 -7528300,50



8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 1120 ? 4 244 575,50 064001312
fa  Sestava stanice DELL v.č. F8R1M2J + čtecí zařízení v.č.RO6A10174605560;72.22.14  - 4244575,50

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 1120 ? 4 867 969,85 064001317
Fa FV-601159/2006 - HW - servery SKC + SW licence DBS Oracle , SW licence pro HMS;72.22.14 -7528300,50

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 1120 ? 13 982 500,00 064001260
fa ZLV-1/2006 - technologie pro kartové centrum;30.02.18 - 13982500,00

59 105 126,00

celkem 85 720 813,50



Turková
19% DPH

2 439 500 Kč

50 242 646 Kč

4 713 971 Kč

21 855 801 Kč
18 852 170 Kč

98 104 088 Kč

Turková

Turková

Dat. účt.

17.12.2007

08.11.2007



18.12.2008

21.01.2009

28.12.2009

26.02.2010

21.12.2010

21.12.2010

19% DPH
19% DPH
19% DPH
19% DPH
19% DPH
20% DPH
20% DPH

13.11.2006

21.12.2006



20.12.2006

21.12.2006

12.12.2006



11.12.2006 1153/2006 Seyček Bláha, Kodovský
Úschova souboru HW a SW pro řešení PKI appletu pro čipovou kartu

platnost 30.6.2007

15.12.2006 1153/2006 Seyček Bláha, Kodovský
platnost 30.6.2007 změna přílohy č.1 - cena zůstává nezměněna

12.3.2007 1153/2006 Seyček Bláha, Kodovský
platnost 30.6.2007 změna přílohy č.1 - cena zůstává nezměněna

Smlouva o úschově

Dodatek č.1 ke smlouvě o úschově 1153/2006

Dodatek č.2 ke smlouvě o úschově 1153/2006



26.02.2007 1270/2007 Seyček Turková

Dodávka licence KAP pro 50.000 karet a 150 parkovacích automatů 1 613 500 Kč 1 920 065 Kč
Dodávka HW a SW 401 515 Kč 477 803 Kč
Úprava stávajících parkovacích automatů 6 359 980 Kč 7 568 376 Kč
Zajištění zkušebního provozu (po dobu 6 měsíců) 505 100 Kč 601 069 Kč

8 880 095 Kč 10 567 313 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

8936981000 6112 KDF Haguess, s.r.o. 1270 1 920 065,00 74000352 27.3.2007

DIL/40/05/001270/2007  KAP ze dne 26.2.2007 50 tis.+ 150 park.automatů
8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 1270 1 513 675,00 74000593 39219

fa č. FV-12/2007 - 28 ks upravených parkovacích automatů;30.02.10 - 1513675,00
8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 1270 1 513 675,00 74000594 39219

faktura č. FV-14/2007 - 28 ks upravených parkovacích automatů;30.02.10 - 1513675,00
8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 1270 1 513 675,00 74000595 39219

Faktura č. FV-15/2007 - 28 ks upravených parkovacích automatů;30.02.10 - 1513675,00
8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 1270 1 513 675,00 74000671 39238

faktura č. FV-16/2007 - 28 parkovacích automatů;30.02.10 - 1513675,00
8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 1270 1 513 675,00 74000672 39238

fa FV-19/2007 - 28x parkovací automaty;30.02.10 - 1513675,00

Smlouva KAP

platba neustanovena

platba neustanovena



26.02.2007 1271/2007 Seyček Turková

Servisní podpora KAP - 1.170.000 Kč (cena za 2 roky plnění) 19% DPH
1 170 000 Kč 1 392 300 Kč

hrazeno bude vždy 1x za 3 měsíce (zpětně)
2 roky ode dne ukončení zkušebního provozu KAP (dle akceptačního protokolu)

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

MD Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 084000129 14.02.2008

DIL/40/05/001271/2007 - 1.11.2007 - 31.1.2008 servisní podpora na informačním systému Kartové aplikace parkování
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 084000603 27.05.2008

DIL/40/05/001271/2007 - servisní podpora na inf. systému Kartové aplikace parkování 2. - 4./08
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 084001336 20.10.2008

DIL/40/05/001271/2007 - servisní podpora na inf.systému Kartové aplikace parkování 05-07/2008
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 084001596 11.12.2008

DIL/40/05/001271/2007 - servisní podpora Kartové aplikace parkování 1.8. - 31.10/08
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 094000272 10.03.2009

DIL/1271/2007 - 11/08 - 01/09 - servisní podpora na IS Kartové aplikace parkování
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 094000795 12.06.2009

Sml. DIL/1271/2007 - servisní podpora na IS Kartové aplikace parkování 02-04/2009
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 094001294 25.08.2009

Smlouva o poskytnutí služeb servisu KAP



Sml. DIL/1271/2007 - servisní podpora na IS kartové aplikace parkování 1.5. - 31.7.2009
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1271 174 037,50 094001786 23.12.2009

DIL/1271/2007 - servisní podpora na IS Kartové aplikace parkování 8-10/09

čerpáno celkem 1 392 300,00



26.02.2007 1272/2007 Seyček Turková
Poskytnutí licence KAP D.III.1.a

Licenční smlouva



12.4.2007 1296/2007 Seyček Turková
19% DPH měsíc

Zajištění provozu PCKS 6 906 484 Kč 8 218 716 Kč 1 369 786 Kč
Zajištění provozu kontaktního místa ve Škodově Paláci 2 156 128 Kč 2 565 792 Kč 427 632 Kč
Zajištění provozu rozšiřujícího kontaktního místa 3 009 671 Kč 3 581 508 Kč 596 918 Kč
Telekomunikační linka 799 344 Kč 951 219 Kč 158 537 Kč
Ostatní služby 1 729 455 Kč 2 058 051 Kč 343 009 Kč

14 601 082 Kč 17 375 288 Kč 2 895 881 Kč

jedná se o celkovou cenu za 6 měsíců, fakturováno bude měsíčně 2.433.514 Kč bez DPH s DPH 19%

platnost od 1.4.2007 do 30.9.2007 celkem za 6 měsíců 14 601 084 Kč 2 895 882 Kč

24.9.2007 1296/2007 Kraus Turková
Veškeré náklady spojené s pořízením a jeho tech. podporou a náklady spojené s provozem OCSP hradí 
MHMP na svůj účet

26.9.2007 1296/2007 Kraus Turková

19% DPH měsíc
Zajištění provozu PCKS 7 635 506 Kč 9 086 252 Kč 1 298 036 Kč
Zajištění provozu kontaktního místa ve Škodově Paláci 359 356 Kč 427 634 Kč 61 091 Kč
Zajištění provozu rozšiřujícího kontaktního místa 3 327 362 Kč 3 959 561 Kč 565 652 Kč
Telekomunikační linka 883 721 Kč 1 051 628 Kč 150 233 Kč
Ostatní služby 1 912 011 Kč 2 275 293 Kč 325 042 Kč
Provoz KAP od 1.10  do 31.10.2007 384 183 Kč 457 178 Kč 65 311 Kč

jedná se o celkovou cenu za 7 měsíců 14 502 139 Kč 17 257 545 Kč 2 465 364 Kč
platnost od 1.10.2007 do 31.10.2007

Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 1296/2007

Dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 1296/2007

Smlouva o zajištění provozu PCKS



ORG POL Agd. Dodavatel/od
běratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

faktura Haguess, a.s. 1296 2 468 249,00 30.5.2007
INO/40/05/001296/2007 - poskytování služeb za měsíc - 05/2007

000000095300 5169 KDF Haguess, a.s. 1296 2 468 249,00 074001322 08.11.2007
INO/40/05/001296/2007 - poskytování služeb

000000095300
0

5169 KDF Haguess, s.r.o. 1296 3 353 074,50 074001273 31.10.2007

Služby zajištění provozu PCKS dle INO/40/05/001296/2007 - 10/2007 

měsíční platby neodpovídají smluvním podmínkám

000000095300 5169 KDF Haguess, s.r.o. 1296 ? 2 309 712,44 074000670 30.05.2007
faktura č. 101218 - zajištění provozu;72.22.14 - 2.468.249,00

000000095300 5169 KDF Haguess, s.r.o. 1296 ? 2 309 712,44 074000825 03.07.2007

fa 101223 - zajištění provozu Pražského centra kartových služeb  červen 2007;72.22.14 - 2.468.249,00
000000095300
0

5169 KDF Haguess, s.r.o. 1296 ? 2 468 249,00 074000955 24.08.2007

fa 101226 - zajištění provozu;72.22.14 - 2.468.249,00
000000095300 5169 KDF Haguess, s.r.o. 1296 ? 2 468 249,00 074001053 14.09.2007

fa 101227 -  servis srpen 2007;72.22.14 - 2.468.249,00



18.05.2007 1312/2007 Seyček Turková

Převod ochranné známky na HMP, zřízení neýlučné licence pro užívání ochranné známky
bezúplatně
HMP nesmí poskytnout licenci třetímu subjektu

Smlouva o převodu ochranné známky a licenční smlouva



31.10.2007 1386/2007 Kraus Turková

Zajštění provozu SKC včetně personálního obsazení a umístění v prostorách 7 209 036 Kč 8 578 753 Kč
uchazeče
Poskytování provozu záložního systému SKC 1 533 060 Kč 1 824 341 Kč
Zajištění provozu kontaktního místa včetně prostor, vybavení, personálního 3 713 328 Kč 4 418 860 Kč
zajištění  a sběru hotovosti
Zajištění datového propojení s centrálním pracovištěm SKC 130 588 Kč 155 400 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 531 000 Kč 631 890 Kč
Zajištění provozu webové prezentace opencard včetně redakční obsluhy 26 719 Kč 31 796 Kč
Zajištění svozu hotovosti pro kontaktní místo a přípravy podkladů pro rozúčtování 443 250 Kč 527 468 Kč
Poskytování služeb informační podpory pro kontaktní místa provozované HMP 92 610 Kč 110 206 Kč
Zajištění provozu kartové služby parkování 3 115 277 Kč 3 707 180 Kč

celkem 16 794 868 Kč 19 985 893 Kč

jedná se o celkovou cenu - měsíčně bude hrazeno 1.866.096 Kč, cena za materiál 1 866 096 Kč 2 220 654 Kč
je hrazená dle spotřeby materiálu měsíčně

15 544 580 Kč
platnost od 1.11.2007 do 31.7.2008 2 017 950,50

2 017 950,50
celkem čerpáno 19 580 481 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

000000095300 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 017 950,50 074001453 17.12.2007
INO/40/01/001386/2007  - zajištění provozu PCKS - 11/07

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 017 950,50 084000078 04.02.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS

Smlouva o zajištění provozu PCKS

za 7 měsíců
za 2 měsíce

fakturováno méně

fakturováno méně



000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000051 04.02.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS - 1/08

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000130 14.02.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS - 02/08

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000274 18.03.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS - 03/08

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000410 25.04.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS - 04/08

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000604 27.05.2008
INO/40/01/001386/2007 -  zajištění provozu a další služby - 05/08 

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000701 18.06.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS - 06/08

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1386 2 220 655,00 084000873 18.07.2008
INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS 07/08



21.4.2008 1529/2008 Kraus Bláha, Kodovský

Poskytnutí licence KAP II pro 50.000 držitelů karet a 300 parkovacích automatů 2 912 200 Kč 3 465 518 Kč
dle akceptačního protokolu
Dodávka HW a SW 550 000 Kč 654 500 Kč
dle akceptačního protokolu
Dodávka SAM modulů 1 233 720 Kč 1 468 127 Kč
dle akceptačního protokolu celkem 4 695 920 Kč 5 588 145 Kč

Přílohou je návrh smlouvy o poskytnutí servisu KAPII + návrh licenční smlouvy KAP II
Příloha č.4 Vzor servisní smlouvy
Příloha č.5 Vzor licenční smlouvy byly smlouvy uzavřeny ? Nemáme k dispozici

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

MD Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1529 3 465 518,00 084000566 27.05.2008

DIL/40/01/001529/2008 - licence kartové aplikace parkování KAPII pro 50tis. karet a 300 automatů
000893662000 6111 KDF Haguess, a.s. 1529 654 500,00 084000567 27.05.2008

DIL/40/01/001529/2008 - "Licence kartové aplikace parkování KAPII" - rozšížení sw
000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1529 1 468 126,50 084001918 22.12.2008

DIL/40/01/001529/2008 - modul SAM - rozšíření

Smlouva o dílo KAP II



14.07.2008 1613/2008 Kraus Turková
Poskytnutí Licence typu C.III.1 - 200.000 karet, 14 610 000 Kč 17 385 900 Kč
45 už. stanic, 5 kartových aplikací

Trnka Turková
12.02.2010 1613/2008 Poskytnutí Licence typu D.III.1 - 650.000 karet, 24 870 000 Kč 29 844 000 Kč

45 už. stanic, 5 kartových aplikací + narovnání závazků

24.08.2011 1613/2008 Trnka Turková
Poskytnutí Licence typu E.III.1 - 950.000 karet, 12 500 000 Kč 15 000 000 Kč
45 už. stanic, 5 kartových aplikací + narovnání závazků platba nebyla provedena

ORG POL Agd. Dodavatel/o
dběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1613 17 385 900,00 084000917 31.07.2008

LIC/40/01/001613/2008 - rozšíření licence Software SKC
000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1613 29 844 000,00 104000345 14.04.2010

1613/2008/LIC dod.č.1 - rozšíření licence "Software SKC" - rozšíření inv.č. 3000261

Licenční smlouva

Dodatek č.1 k licenční smlouvě 1613/2008

Dodatek č.2 k licenční smlouvě 1613/2008



30.07.2008 1639/2008 Kraus Turková

Zpracování osobních údajů
02.01.2009 1639/2008 Dodatek č.1 ke smlouvě o zpracování osobních údajů

Vymezení rozsahu zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů



31.07.2008 1653/08 Kraus Turková

Zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů



31.07.2008 1652/2008 Kraus Turková
19% DPH

Rozšířšní backoffice KAP včetně úpravy stávajících parkovacích automatů Praha 1 7 448 100 Kč 8 863 239 Kč
Úprava interní personalizační linky SKC 466 500 Kč 555 135 Kč

neuhrazeno Dodávka řešení HSM a SAM 2 866 640 Kč 3 411 302 Kč
neuhrazeno Úprava kontaktních míst SKC 1 080 500 Kč 1 285 795 Kč

Úprava backoffice SKC 4 095 600 Kč 4 873 764 Kč
dle předání části díla celkem 15 957 340 Kč 18 989 235 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/od
běratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893662000 6112 KDF Haguess, a.s. 1652 8 863 239,00 084001429 19.11.2008

DIL/40/01/001652/2008 - Rozšíření backoffice KAP, úpravy PA v ZPS P1, dodávka HSM a SAM, úpravy kontaktních míst SKC
000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1652 11 482 786,00 nemělo být hrazeno 084001429 19.11.2008

DIL/40/01/001652/2008 - Rozšíření backoffice KAP, úpravy PA v ZPS P1, dodávka HSM a SAM, úpravy kontaktních míst SKC
000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1652 5 428 899,00 084001617 27.11.2008

DIL/40/01/001652/2008 - úprava interní personalizační linky SKC, úprava back-office SKC

31.07.2008 1651/2008 Kraus Turková

Nevýhradní Licence včetně implementace k SW ASW HSM-SKC typu A.1 (1 server s max. 1000 SAM moduly)
cena je včetně DPH, cena za licenci je zahrnuta
 v ceně za dílo na Rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire 1 309 000 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/od
běratel

MD Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1652 1 309 000,00
nemělo být hrazeno

084001074 05.09.2008

Smlouva o dílo - Rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire

Licenční smlouva



 dle faktury LIC/40/01/001651/2008 - licence ASW HSM-SKC 

??? 2008 1650/2008 Kraus Turková
Poskytnutí nevýhradní licence k SW SAM umožňující instalaci 156 SAM modulů
cena je včetně DPH 768 550 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/od
běratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893662000
0

6111 KDF Haguess, a.s. 1652 768 549,50
nemělo být hrazeno

084001074 05.09.2008

dle faktury  LIC/40/01/001650/2008 - licence Software SAM

Licenční smlouva



31.07.2008 1638/08 Kraus Turková

Zajištění provozu SKC 2 146 134 Kč 2 553 899 Kč
Poskytování provozu záložního systému SKC 283 483 Kč 337 345 Kč
Zajištění provozu kontaktních míst 1 071 218 Kč 1 274 749 Kč
Zajištění datového propojení Kontaktních míst s SKC 126 596 Kč 150 649 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 135 135 Kč 160 811 Kč
Zajištění distribuční služby 145 349 Kč 172 965 Kč
Poskytování služeb informační podpory 90 299 Kč 107 456 Kč

3 998 214 Kč 4 757 875 Kč
platnost 31.12.2008

31.07.2008 1638/08 Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 1638/08 Kraus Turková
Smluvní strany se zavazují jednat o přílohách smlouvy, dosáhnout dohody o jejich obsahu a učinit je 
součástí smlouvy nejpozději do 30.9.2008

ORG POL Agd. Dodavatel/od
běratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1638 4 757 875,00 084001335 11.11.2008
INO/40/01/001638/2008 - Zajištění provozu PCKS - 08/08

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1638 4 757 875,00 084001621 11.12.2008
INO/40/01/001638/2008 - zajištění provozu PCKS - 09/08

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1638 4 757 875,00 084001496 10.12.2008

INO/40/01/001638/2008 - Zajištění provozu PCKS - 10/08
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1638 4 757 875,00 084001678 11.12.2008

INO/40/01/001638/2008 - zajištění provozu PCKS - 11/08
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1638 4 757 875,00 094000105 27.01.2009

Smlouva o zajištění provozu PCKS



INO/40/01/001638/2008 - zajištění provozu PCKS - 12/08



2.1.2009 1831/2009 Kraus Turková
19% DPH

Zajištění provozu SKC 2 546 850 Kč 3 056 220 Kč
Zajištění provozu záložního systému SKC 197 405 Kč 236 886 Kč
Zajištění provozu Kontaktních míst SKC a Sběrných míst 
opencard provozovaných Správcem nebo třetí osobou 2 333 139 Kč 2 799 767 Kč
Zajištění datového propojení Kontaktních míst SKC s SKC 78 250 Kč 93 900 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 96 000 Kč 115 200 Kč
Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti vč. rozúčtování 694 733 Kč 833 680 Kč
Poskytování služeb informační podpory 285 120 Kč 342 144 Kč
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395 810 Kč 474 972 Kč

6 627 307 Kč 7 886 495 Kč

měsíčně + pohyblivá část odměny, která je stanovena podle počtu karet = 168 Kč za každou kartu
platnost od 1.1.2009 do 28.2.2009

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

MD Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1831 7 886 495,00 094000276 10.03.2009
INO/1831/2009 - zajištění provozu PCKS - 01/09

000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1831 6 768 291,50 094000275 26.03.2009

INO/1831/2009 - Zajištění provozu PCKS  odměna za osobní karty s bezkontaktním čipem vydané správcem v 01/09
000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 1831 7 886 495,00 094000485 01.04.2009

INO/1831/2009 - zajištění provozu PCKS - 02/09
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1831 965 613,50 094000486 01.04.2009

INO/1831/2009 - Odměna za osobní karty s bezkontaktním čipem vydané správcem v 02/09

počet karet 33 855 168 Kč 200 Kč

Smlouva o zajištění provozu PCKS



4 830



26.02.2009 1860/2009 Kraus Turková
19% DPH

Zajištění provozu SKC 2 546 850 Kč 3 030 752 Kč
Zajištění provozu záložního systému SKC 197 405 Kč 234 912 Kč
Zajištění provozu Kontaktních míst SKC a Sběrných míst
 opencard provozovaných 2 333 139 Kč 2 776 435 Kč
Správcem nebo třetí osobou pověřenou Správcem
Zajištění datového propojení Kontaktních míst SKC s SKC 78 250 Kč 93 118 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 96 000 Kč 114 240 Kč
Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti vč. rozúčtování 694 733 Kč 826 732 Kč
Poskytování služeb informační podpory 285 120 Kč 339 293 Kč
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395 810 Kč 471 014 Kč

6 627 307 Kč 7 886 495 Kč

měsíčně + pohyblivá část odměny, která je stanovena podle počtu karet = 168 Kč za každou kartu
platnost od 1.3.2009 do 30.4.2009

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1860 7 886 495,00 094000623 06.05.2009

INO/1860/2009 - Zajištění provozu PCKS - 03/09
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1860 2 706 916,50 094000712 12.06.2009

Sml. INO/1860/2009 - provozování Pražského centra kartových služeb 03/09
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1860 7 886 495,00 094000796 12.06.2009

Sml. INO/1860/2009 - Zajištění provozu PCKS - 04/09
000893652000
0

5169 KDF Haguess, a.s. 1860 2 105 957,00  12.06.2009

Sml. INO/1860/2009 - zajištění provozu PCKS 04/09

počet karet 13 540 168 Kč 200 Kč

Smlouva o zajištění provozu PCKS



10 534



25.5.2009 1966/2009 Kraus Turková
19% DPH

Zajištění provozu SKC 2 546 850 Kč 3 030 752 Kč
Zajištění provozu záložního systému SKC 197 405 Kč 234 912 Kč
Zajištění provozu Kontaktních míst SKC a Sběrných míst
opencard provozovaných 
Správcem nebo třetí osobou 2 333 139 Kč 2 776 435 Kč
Zajištění datového propojení Kontaktních míst SKC s SKC 78 250 Kč 93 118 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 96 000 Kč 114 240 Kč
Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti vč. rozúčtování 694 733 Kč 826 732 Kč
Poskytování služeb informační podpory 285 120 Kč 339 293 Kč
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395 810 Kč 471 014 Kč

celkem 6 627 307 Kč 7 886 495 Kč

měsíčně + pohyblivá část odměny, která je stanovena podle počtu karet = 168 Kč za každou kartu
platnost od 1.5.2009 do 31.7.2009

14.7.2009 1966/2009 Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 1966/2009 Kraus Turková

Prodloužení doby trvání smlouvy do 31.8.2009 - odměna za období 1.8-31.8.2009 je zahrnuta v odměně 
poskytnuté za činnost v období 1.5.2009-31.7.2009

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1966 7 886 495,00 094001118 14.07.2009

Sml. INO/1966/2009 - zajištění provozu PCKS - 05/09
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1966 499 200,00 094001119 14.07.2009

Sml. INO/1966/2009 - zajištění provozu PCKS - osobní karty s bezkontaktním čipem vydané správcem 05/09
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1966 7 886 495,00 094001128 31.07.2009

Smlouva o zajištění provozu PCKS



Sml. INO/1966/2009 - Zajištění provozu PCKS - 06/09
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1966 540 183,50 094001129 31.07.2009

Sml. INO/1966/2009 - odměna za osobní karty s bezkontaktním čipem vydané správcem v 06/09
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1966 7 886 495,00 094001293 25.08.2009

Sml. INO/1966/2009 - zajištění provozu PCKS  - 07/09
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 1966 432 227,00 094001326 25.08.2009

Sml. INO/1966/2009 - zajištění provozu PCKS 07/09

2497 168 Kč 200 Kč
počet karet 2702

2162



3.9.2009 2056/2009 Kraus Turková
19% DPH

Zajištění provozu SKC 2 546 850 Kč 3 030 752 Kč
Zajištění provozu záložního systému SKC 197 405 Kč 234 912 Kč
Zajištění provozu Kontaktních míst SKC a Sběrných míst a Sběrných míst 
opencard provozovaných Správcem nebo třetí osobou 2 333 139 Kč 2 776 435 Kč
Zajištění datového propojení Kontaktních míst SKC s SKC 78 250 Kč 93 118 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 96 000 Kč 114 240 Kč
Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti vč. rozúčtování 694 733 Kč 826 732 Kč
Poskytování služeb informační podpory 285 120 Kč 339 293 Kč
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 395 810 Kč 471 014 Kč

celkem 6 627 307 Kč 7 886 495 Kč

měsíčně + pohyblivá část odměny, která je stanovena podle počtu karet = 168 Kč za každou kartu
platnost od 1.9.2009 do 30.11.2009

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

MD Dal Agend. číslo Dat. účt.

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 2056 7 886 495,00 094001610 24.11.2009
INO/2056/2009 - zajištění provozu PCKS - 09/09

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 2056 1 002 798,50 094001611 24.11.2009
INO/2056/2009 - odměna za osobní karty s bezkontaktním čipem vydané správcem v 09/09

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 2056 7 886 495,00 094001787 23.12.2009
INO/2056/2009 - zajištění provozu PCKS - 10/09

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 2056 712 314,50 094001788 23.12.2009
INO/2056/2009 - zajištění provozu PCKS 10/09

000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 2056 537 384,50 094002019 15.01.2010
INO/2056/2009 - zajištění provozu PCKS - odměna za osobní karty 11/09

Smlouva o zajištění provozu PCKS



000893652000 5169 KDF Haguess, a.s. 2056 7 886 495,00 104000282 26.02.2010
2056/2009 /INO - zajištění provozu PCKS - 11/09

5 016 168 Kč 200 Kč
počet karet 3 563

2 688



12.2.2010 597/2010 Trnka Turková
20% DPH

Zajištění provozu SKC 1 225 000 Kč 1 470 000 Kč
Zajištění provozu záložního systému SKC 104 165 Kč 124 998 Kč
Zajištění provozu Kontaktních míst SKC a Sběrných míst a Sběrných míst 
opencard provozovaných Správcem nebo třetí osobou 1 208 330 Kč 1 449 996 Kč
Zajištění datového propojení Kontaktních míst SKC s SKC 62 500 Kč 75 000 Kč
Zajištění provozu uživatelské telefonní linky 45 835 Kč 55 002 Kč
Zajištění distribuční služby a svozu hotovosti vč. rozúčtování 296 670 Kč 356 004 Kč
Poskytování služeb informační podpory 93 300 Kč 111 960 Kč
Zajištění provozu Kartové aplikace Parkování 247 500 Kč 297 000 Kč

3 939 960 Kč

platnost 30.6.2010 měsíčně + v případě, že dojde k překročení 650.000 karet vzniká nárok na vyplacení pohyblivé odměny 
ve výši 50Kč za každou kartu nad uvedený limit

15.02.2010 597/2010 Dodatek ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 597/2010 Trnka Turková
Oprava písařské chyby smlouvy

30.06.2010 597/2010 Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 597/2010 Trnka Turková
Prodloužení doby trvání smlouvy do 31.12.2010 

29.12.2010 597/2010 Dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 597/2010 Trnka Turková
Prodloužení doby trvání smlouvy do 14.1.2011 

14.01.2011 597/2010 Dodatek č.3 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS 597/2010
Prodloužení doby trvání smlouvy do 31.1.2011 - nebude se fakturovat odměna za leden 2011,
 Haguess obrdží pohyblivou odměnu 50 Kč bez DPH za karty vydané v měsíci lednu 2011

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 40 515 120,00 104000432 18.03.2010

Smlouva o zajištění provozu PCKS



597/INO/66/01/000597/2010 - jednorázová kompenzace za vydané karty - k 16.2.2010
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 11 819 988,00 104000467 23.04.2010

597/INO/66/01/00597/2010 - Zajištění provozu PCKS - 1.12.2009 - 28.2.2010 - OU
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104000498 30.04.2010

597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 03/10
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104000656 14.05.2010

597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 04/10
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104000769 07.07.2010

597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 05/10
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104000917 17.08.2010

597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 06/10
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104001049 21.09.2010

597/2010/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 07/10 
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104001223 21.09.2010

597/2010/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 08/10 
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104001322 08.11.2010

597/2010/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 09/10 
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104001487 24.11.2010

597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 10/10 
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104001649 21.12.2010

597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 11/10 
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 939 996,00 104001804 12.01.2011

597/2010/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS 12/10
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 597 3 120 900,00 114000278 16.03.2011

0597/INO/66/01/000597/2010 - odměna za nezpoplatněné karty vydané na základě žádosti o vydání Opencard do 31.1.2011 vč.

pohledávka za vydané karty 302 437
počet karet 52 015 50 60

za tři měsíce



1.2.2011 Trnka Turková

Instalace a implementace PCKS, včetně migrace dat do nového prostředí 4 459 800 Kč 5 351 760 Kč 3 211 056 Kč
platba po ukončení jednotlivých fázích 60% z částky
Správa technologické infrastruktury po dobu implementace PCKS 6 689 700 Kč 8 027 640 Kč 2 675 880 Kč
platba ve 3 měsíčních splátkách 1/3 z částky
Poskytnutí poradenských a školích služeb (nad rámec sml. 2056/2009) 3 716 500 Kč 4 459 800 Kč 1 486 600 Kč

1/3 z částky
platnost do 30.4.2011 platba ve 3 měsíčních splátkách

ORG POL Agd. Dodavatel/   
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 2 675 880,00 114000277 23.03.2011

0713/INO/66/01/000713/2011 - odměna za plnění činnosti podle čl.I odst. 1 písm. b) - 1/3 z celku
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 1 486 599,50 114000295 23.03.2011

0713/INO/66/01/000713/2011 - zajištění provozu PCKS čl. I. odst. 1 písm. c) 1/3 odměny
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 2 675 880,00 114000412 29.04.2011

0713/66/2011/INO - zajištění provozu PCKS - 1/3 z celkové odměny podle čl. I. odst. 1 písm.b)
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 1 486 599,50 114000411 03.05.2011

0713/66/2011/INO - zajištění provozu PCKS - 1/3 z celkové odměny podle čl.I. odst. 1 písm. c)
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 2 675 880,00 114000516 23.05.2011

0713/INO/66/01/000713/2011 - zajištění provozu PCKS - čl.I. odst. 1 písm. b) 1/3 z celkové odměny
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 1 486 599,50 114000569 23.05.2011

0713/2011/INO - zajištění provozu PCKS - písm. c) 1/3 z celkové odměny
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 2 140 704,00 114000577 13.07.2011

0713/2011/INO - zajištění provozu PCKS - 40 % z částky dle čl. IV.odst. 1 smlouvy
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 713 1 070 352,00 114001537 06.01.2012

713/2011 Smlouva o spolupráci a technické podpoře



0713/66/2011/INO - dokončení migrace dat - 20 % z částky dle čl. IV. odst. 1 smlouvy



6.4.2012 2741/2012 Teska Bláha

Hotline včetně základní servisní technické podpory, pravidelná profylaxe, pravidelný monitoring relevantních 
polatnost do 6.4.2014 částí PCKS vč. indikace možných problémů a údržby v souladu s legislativou a technologickým rozvojem

20% DPH
měsíčně 2 385 189 Kč 2 862 227 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/ 
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124000433 05.06.2012
2741/40/03/2012/INO - základní podpora programového vybavení PCKS  - 4/2012

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124000510 03.07.2012
2741/40/03/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 05/12

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124000646 09.08.2012
2741/40/03/2012/INO- Základní podpora programového vybavení PCKS - 06/12

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124000720 29.08.2012
2741/40/03/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 07/12

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124000774 02.10.2012
2741/40/03/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 08/12

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124000863 02.11.2012
2741/40/03/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 09/12

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124001003 28.11.2012
2741/40/03/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 10/12

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 2741 2 862 227,00 124001125 20.12.2012
2741/40/03/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 11/2012

Smlouva o poskytování základní podpory programového vybavení



6.4.2012 2742/2012 Teska Bláha

Rozšířená podpora SKC (Konzultační podpora, součinnost při řešení systémových problémů a při implementaci 
systémů třetích stran, spolupráce při tvorbě koncepce a při koordinaci budování  IS, další požadované služby)

 (max. Částka za dobu plnění smlouvy) 20% DPH
platba měsíčně, na základě požadavků HMP 16 519 211 Kč 19 823 053 Kč

platnost do 6.4.2014 nebo po vyčerpání cílové částky

ORG POL Agd. Dodavatel/  
odběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936540000 5169 KDF Haguess, a.s. 2742 1 202 731,00 124000719 07.09.2012

2742/2012/INO - Rozšířené zákaznické služby a služby související se zpoplatněním Opencard
0008936540000 5169 KDF Haguess, a.s. 2742 2 467 092,00 124000903 13.11.2012

2742/2012/INO - Rozšířené zákaznické služby a služby související se zpoplatněním Opencard k 12.10.2012
0008936540000 5169 KDF Haguess, a.s. 2742 1 612 762,50 124001141 21.12.2012

2742/2012/INO - rozšířená podpora programového vybavení PCKS
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 2742 3 487 170,00 124000604 25.07.2012

2742/2012/INO - ROZŠÍŘENÉ PODPORY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ PCKS - Prodloužení platnosti OC

čerpáno celkem 8 769 755,50

Smlouva o poskytování rozšířené podpory programového vybavení



10.07.2012 2750/2012 Teska Bláha, Kodovský

20% DPH
Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS 350 000 Kč 420 000 Kč

ORG POL Agd. Dodavatel/o
dběratel

č.smlouvy Dal Agend. číslo Dat. účt.

0008936530000 5137 KDF Haguess, a.s. 2750 343 860,00 124000682 24.08.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS
0008936530000 5139 KDF Haguess, a.s. 2750 7 544,40 124000682 24.08.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS
0008936530000 5171 KDF Haguess, a.s. 2750 14 742,00 124000682 24.08.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS

Investice 2012 - Opencard
0008936000000 6125 KDF Haguess, a.s. 0 53 853,60 124000682 24.08.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS

celkem čerpaná cena 420 000,00 Kč

Kupní smlouva



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EZ Elmont, s.r.o. 
4.4.2014 
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1 ÚVOD 

 

1.1 Rekapitulace zadání 

 

Zadavatel požaduje poskytnutí poradenské činnosti v rozsahu uvedeném níže a dle požadavků 

a pokynů zadavatele: 

 odborné manažerské poradenství a konzultace při přípravě alternativních variant 

postupů a možného vývoje vůči připravovanému Tisku pro projednání Rady a následně 

jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy ve věci projektu Opencard (založení operátora 

OpenCard). 

 k jednotlivým variantám vypracování manažerské analýzy silné stránky, slabé stránky, 

hrozby a příležitosti (SWOT) 

 

1.2 Situace 

 

Řešitel se zúčastnil řady schůzek, nastudoval si dostupnou dokumentaci, ze kterých získal 

informace o současném stavu příprav projektu.  

 

1.2.1 MHMP 

 

MHMP je vydavatelem karet Opencard. 

 

1.2.2 Operátor OPENCARD, a.s. 

 

Společnost Operátor OPENCARD, a.s. (dále jen „OOC“) byla založena přijetím Stanov 

společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, a to v souladu s ustanovením § 8 

a § 250 zákona o obchodních korporacích a § 59 zákona o Hlavním městě Praze na zasedání 

zastupitelstva Hlavního města Prahy dne 27. 2. 2014 

Společnost byla založena se základním kapitálem ve výši 100.000.000,- Kč s vnitřním 

uspořádáním orgánů společnosti odpovídajícím dualistickému systému ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona o obchodních korporacích. 
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1.2.2.1 Představenstvo společnosti  

 Ing. Petr Vychodil – předseda představenstva, 

 Ondřej Košťál – člen představenstva 

 Ing. Radek Holý – člen představenstva 

 

1.2.2.2 Členové dozorčí rady 

 Ing. Jiří Pařízek – předseda dozorčí rady 

 Ing. Jan Vašíček – člen dozorčí rady 

 Martin Vaic – člen dozorčí rady 

 

Jako obec, ve které bude mít společnost sídlo, byla určena Praha. První členové 

představenstva před zápisem společnosti do obchodního rejstříku rozhodli, že sídlo 

společnosti bude umístěno na adrese: Opletalova 929/22, Praha 1, PSČ 110 00 

 

1.2.2.3 Informace o společnosti 

Operátor OPENCARD, a.s. 

IČO:  027 95 281 

se sídlem:  Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka : 19 676 

Jediným zakladatelem a stávajícím akcionářem společnosti je Hlavní město Praha. 

 

Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a byl ze strany zakladatele zcela upsán, 

přičemž ke dni 19. března 2014 bylo splaceno celkem 100.000.000,- Kč, tedy 100 % upsaného 

základního kapitálu společnosti. 
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1.2.2.4 Vize OOC 

Vytvořením nové akciové společnosti Operátor Opencard si vedení MHMP klade jednoznačně 

za cíl to, aby byl projekt Opencard zcela jasně kontrolovatelný. Dosud roztříštěné 

zodpovědnosti se sjednotí a bude jasné, kdo za co zodpovídá. Na projektu se do nedávné doby 

podílely různé složky, a to například Magistrát hlavního města Prahy, Dopravní podnik či 

společnost EMS. Toto rozdělení nebylo příliš efektivní a vnášelo do fungování projektu mnohé 

komplikace. Tuto kartu používá 1,2 mil. uživatelů, což je více jak 11 procent obyvatel ČR. Karta 

slouží více než milionu obyvatel Prahy, a to z velké části jako elektronická jízdenka. Tuto 

funkčnost samozřejmě chceme nejen zachovat a zefektivnit, ale také zvýšit komfort pro její 

uživatele jednodušší správou.  

Cílem do budoucna je, aby Opencard zprostředkovala další zvýhodněné služby i mimo 

městskou hromadnou dopravu a v blízkém horizontu se stala moderní metropolitní kartou.“ 

Velmi významným posunem v celém projektu kupředu je, že jedinou kompetencí tzv. 

Operátora bude právě řešení a pozornost věnovaná pouze Opencard. Vše tedy bude oproti 

současnému stavu systematicky kontrolovatelné, jednotně řízené a transparentní, navíc 

naprosto v souladu s mezinárodními standardy.  

Zásadní prioritou po ustanovení společnosti je především ustálení projektu. Jedním z prvních 

kroků tedy bude po stabilizaci systému zcela zásadní zlepšení služeb pro uživatele. 

 

1.2.3 eMoneyServices s. r. o. 

 

eMoneyServices s.r.o. (dále jen „EMS“) koupila od HAGUESS, a.s. část firmy. Je "součástí 

mezinárodní skupiny EMONEY GROUP", ve skutečnosti je ale vlastněné eMoneySolutions, a.s.. 

(100% obchodní podíl).  Předsedou představenstva téhle "a.s." je JUDR. Miroslav Svoboda. A 

vazba do "Nizozemí" je aktuálně v podobě osoby v dozorčí radě a samozřejmě "vlastníkem" 

(opět 100%) v podobě EMONEY GROUP B. V.  

Společnost eMoneyServices s. r. o., jako kupující uzavřela dne 30. 1. 2012 se společností 

HAGUESS, a. s. (prodávající) smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě převzal kupující 
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k 1. 1. 2013 cca 50 závazků a pohledávek do té doby smluvně zajištěných mezi HAGUESS, a. s. 

a Magistrátem hl. města Prahy. 

V rámci dohody mezi kupujícím a prodávajícím se jedná o smlouvy s magistrátem týkající se 

např. Servisního kartového centra, mandátní smlouvu o vydávání a správě Opencard, smlouvu 

o zpracování osobních údajů, licenční smlouvu na software apod. 

eMoneyServices s. r. o. ujistila Magistrát hl. města Prahy o tom, že převzetím smluvních 

závazků nedochází žádným způsobem k omezení, změně způsobu plnění či rozsahu zajištění 

poskytovaných služeb. EMoneyServices s. r. o. je součástí mezinárodní skupiny EMONEY 

GROUP, která patří k mezinárodním odborníkům v oblasti digitálních ekosystémů, realizující 

projekty v USA, Asii i Evropě. 

Primárním cílem společnosti EMONEY GROUP je rozvoj služeb našich zákazníků a ne budování 

digitálních stop, i když samozřejmě připouštím, že PR je důležité i v on-line prostředí.  
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2 VARIANTY 

 

2.1 Získání všech potřebných práv od EMS pro provoz a vývoj 

 

2.1.1 Základní premisy 

Dané řešení spočívá v tom, že s firmou eMoneyServices (dále jen „EMS“), hodlá MHMP 

(respektive OOC) vyjednat odkoupení veškerých potřebných práv k IS Opencard, které ji 

umožní nezávislý a neomezený provoz a rozvoj IS Opencard, v takovém stavu, který je poplatný 

dnes. Veškeré kroky a vyjednávání by měly být zastřešeny pod OOC. Cíle by mělo být 

sjednocení a zjednodušení dosud roztříštěného provozu, správy a rozvoje projektu. Založení 

OOC bylo navíc podmínkou pro vstup potenciálních partnerů. Zájem projevily banky a platební 

instituce.  

 

2.1.2 SWOT 

SWOT analýza je poplatná získaným informacím, stavu a času, ve kterém byla zpracována. 

 

2.1.2.1 SILNÉ STRÁNKY 

 Opencard bude řádně a kontinuálně fungovat minimálně v takovém technickém stavu 

v jakém je dnes. 

 MHMP resp. OOC může započít poměrně brzy, a již bez problémů, s patřičnými 

licencemi v rozšiřování funkcionalit 

 Odstranění problémů mezi MHMP a EMS resp. Haguess v problematice OC 

 

2.1.2.2 SLABÉ STRÁNKY 

 MHMP resp. OOC přesně neví, co bude od EMS kupovat, protože do této chvíle se EMS 

s nabídkou jasně nevyjádřila. Není tedy přesně jasné: 
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o jakým způsobem bude prodej uskutečněn? 

o co bude předmět koupě? 

o kolik bude daná transakce stát? 

o jaké závazky budou z transakce plynout? 

o kdy bude MHMP resp. OOC vlastníkem všech potřebných práv? 

o kdy bude MHMP resp. OOC moci otevřeně soutěžit provoz či rozvoj? 

 MHMP resp. OOC nevědí, jaká veškerá práva EMS vlastní 

 MHMP resp. OOC je plně závislá na nabídce ze strany EMS 

 MHMP resp. OOC dosud nedisponuje know-how, nezná skutečný stav OC (po technické 

ani po procesní stránce) 

 IS OC je poměrně morálně zastaralý a jeho zakoupením resp. jejich práv získá MHMP 

resp. OOC pouze již morálně zastaralé řešení. 

 MHMP resp. OOC budou muset kompletně analyzovat. Na základě této analýzy bude 

potřeba pravděpodobně IS částečně či zcela inovovat (z důvodu zastaralosti 

komponent IS OC, či karet apod.) a to znamená další nemalé investice 

 Po nějakou dobu (cca několika měsíců) bude potřeba součinnost či spolupráce EMS a 

MHMP resp. OOC při přebírání a zajištění nezávislého provozu či úprav IS OC (a ta 

nebude zdarma). 

 V případě neúspěchu dané varianty velký mediální přetřes 

 

2.1.2.3 PŘÍLEŽITOSTI 

 MHMP resp. OOC může pravděpodobně postupně začít systém rozvíjet či otevírat 

jiným stranám 

 Možný pozitivní mediální ohlas s tím, že problém s OC byl vyřešen 

 Možný potencionální business case pro OOC 

 

 

2.1.2.4 HROZBY 

 Neodsouhlasení transakce ZHMP, případně RHMP 
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 EMS může prodlužovat podání nabídky, nebo podá netransparentní nabídku 

 EMS nemusí vlastnit veškerá potřebná práva pro provoz a rozvoj OC 

 Technické řešení OC může být zastaralé či technologicky překonané 

 MHMP resp. OOC musí vyřešit smluvní vztahy s DPP 

 Dosud nevyjasněné pohledávky, které EMS podmiňuje vyřešit 

 Možný negativní mediální tlak s ohledem na to, co již bylo utraceno a kolik celá 

transakce bude stát 

 V případě, že se zjistí, že současné řešení IS OC je tak zastaralé, že jej není možné 

snadno a za přijatelné finanční zdroje rozšířit a tím vlastně dojde k znemožnění 

efektivního rozvoje, může to způsobit: 

o negativní mediální tlak, který může být interpretován jako zbytečná investice 

o trestně právní dopad (zmařená investice),  

 V případě příliš vysoké ceny transakce (která nebude dostatečně obhájena), může to 

způsobit: 

o negativní mediální tlak 

o trestně právní dopad  

 V případě, že nedojde k dohodě, resp. k transakci s EMS, nejsou v současnosti řádně 

připraveny další varianty 

 V současnosti pouze jediná varianta, kterou MHMP a OOC připravují 
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2.2 Dočasné (přechodné) řešení – JŘBU podpora od EMS 

 

2.2.1 Základní premisy 

Dané řešení spočívá v prodloužení podpory a provozu IS OC v rámci JŘBU s EMS na nezbytně 

nutnou dobu. 

 

2.2.2 SWOT 

Jelikož nelze předvídat, proč dané varianty nebyly zvoleny, bude se daná SWOT zabývat pouze 

a jen možností JŘBU na zajištění podpory a provozu IS OC na nezbytně nutnou dobu. 

 

2.2.2.1 SILNÉ STRÁNKY 

 IS Opencard bude řádně a kontinuálně fungovat minimálně v takovém technickém 

stavu v jakém je dnes. 

 Získání času na přípravu systematického řešení místo současného řešení IS OC. 

 

2.2.2.2 SLABÉ STRÁNKY 

 V rámci zákona o VZ již nebude možné vícekrát JŘBU zopakovat 

 Není to koncepční řešení, ale pouze dočasné, neřeší to problém, pouze oddaluje. 

 Bude nutná významná součinnost ze strany EMS 

 Daná varianta není v souladu s business strategií EMS vzhledem k OC 

 

 

2.2.2.3 PŘÍLEŽITOSTI 

 Získání času na provedení zmapování celého IS OC 
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2.2.2.4 HROZBY 

 Neodsouhlasení transakce ZHMP, případně RHMP 

 Možný negativní mediální tlak s ohledem na to, že problém nebyl koncepčně vyřešen. 

 V případě řádného nepřipravení JŘBU, možné sankce ze strany orgánů činných 

v trestním řízení či ÚOHS 

 V případě, že nepodá nabídku EMS, nebo cena bude mimo akceptovatelnou výši, nebo 

bude dělat obstrukce, nebude možné vůbec tuto variantu realizovat 

 Dosud MHMP ani OOC detailně nerozpracovali danou variantu, pouze je v povědomí 
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2.3 Přechod na papírovou formu kupónu 

 

2.3.1 Základní premisy 

Dané řešení spočívá v přechodu z OC na papírové kupony dopravního kuponu a opuštění 

elektronické formy karty či DOS. 

 

2.3.2 SWOT 

SWOT analýza je poplatná získaným informacím, stavu a času, ve kterém byla zpracována. 

 

2.3.2.1 SILNÉ STRÁNKY 

 DPP jako sektorový zadavatel může velmi rychle pořídit papírové kupóny 

 DPP má danou variantu rozpracovánu 

 

2.3.2.2 SLABÉ STRÁNKY 

 Vyrovnání se s daty a financemi v IS OC ohledně občanů a jejich dopravních kupónů 

 Vyrovnání se platbami za ZPS 

 Zajištění vytištění nových kupónů a distribuce mezi občany 

 Odstranění stávají techniky 

 Dočasný režim fungování s ohledem na DPP 

 Zmařená investice 

 Nedůvěra veřejnosti do nové OC v budoucnu 

 Negativní mediální tlak 

 Zajištění procesů kontroly dopravních kupónů v rámci DPP (metro, autobusy, tramvaje) 

 Provedení změn v IS jak MHMP, tak DPP (další investice) 
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2.3.2.3 PŘÍLEŽITOSTI 

 V budoucnu začít znovu na zelené louce 

 

2.3.2.4 HROZBY 

 Malá podpora pro spuštění nové OC na „zelené louce“ 

 Vysoce pravděpodobné akce ze strany orgánů činných v trestním řízení 

 Možné žaloby ze strany EMS 

 Problémy s náhradou dopravního kuponu pro DPP 

 Dočasné ohrožení fungování DPP s IS OC, bez infrastruktury IS OC na MHMP (systémy 

jsou vzájemně propojeny) 

 

 

  



 
13 

2.4 Vybudování nové Opencard 

 

2.4.1 Základní premisy 

Vybudování OC na „zelené louce“ bez závislosti na současném IS OC. Pravděpodobně daný 

model musí být podpořen modelem dočasného (přechodného) řešení, které umožní vytvořit 

IS OC nový. V případě, že nebude dočasný model, bude zapotřebí řešit jinou „přechodovou“ 

variantu až po to, že daná přechodová varianta nemusí být žádná. 

 

2.4.2 SWOT 

SWOT analýza je realizována na základě odbornému odhadu. 

 

2.4.2.1 SILNÉ STRÁNKY 

 Poučení se z chyb historie 

 Vybudování nového moderního IS OC 

 Založený OOC, který bude disponovat dostatečnými zdroji 

 Nový způsob fungování a architektury MHMP INF 

 Opencard bude řádně a bezproblémově fungovat 

 Odstranění problémů mezi MHMP a EMS resp. Haguess v problematice provozu a 

licencí OC 

 IS OC bude mít jasně definováno zadání a bude mít veškerá potřená práva k dispozici 

 MHMP a OOC bude moci přesně stanovit rozpočet 

 Nezávislost na 3 stran 

 OOC vytvoření know-how bázi 

 Pozitivní mediální obraz 

 Možné využití některé stávající IT techniky 
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2.4.2.2 SLABÉ STRÁNKY 

 Historie, možná nedůvěra v lepší řešení, než v historii 

 Zmařená investice 

 Delší doba, než bude nový IS OC naimplementován 

 

2.4.2.3 PŘÍLEŽITOSTI 

 Bezproblémový rozvoj IS OC 

 Pozitivní mediální ohlas 

 

2.4.2.4 HROZBY 

 Neodsouhlasení transakce ZHMP, případně RHMP 

 Nedůvěra veřejnosti do nové OC v budoucnu 

 V případě špatně nastaveného zadání, nemusí být projekt úspěšný 

 Dosud MHMP ani OOC detailně nerozpracovali danou variantu, pouze je v povědomí 

 Vyrovnání se s daty a financemi v IS OC ohledně občanů a jejich dopravních kupónů 

 Vyrovnání se platbami za ZPS 

 Negativní mediální tlak 

 Vysoce pravděpodobné akce ze strany orgánů činných v trestním řízení 

 Možné žaloby ze strany EMS 
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2.5 Přistoupení k jinému řešení 

 

2.5.1 Základní premisy 

Tato varianta vychází ze záměru, připojit se s OC k jinému obdobnému řešení, které je 

kompatibilní, respektive velmi blízké současnému IS OC. Tj. opustit současného poskytovatele 

licencí a služeb (dnes EMS) a přejít k jinému poskytovateli, který služby již rutinně poskytuje. 

Dojde však k rozšíření procesů a modifikace modelu fungování s ohledem na potřeby MHMP 

a DPP. 

 

2.5.2 SWOT 

SWOT analýza je realizována na základě odbornému odhadu. 

 

2.5.2.1 SILNÉ STRÁNKY 

 Využití systému jiného řešení (které má již otestovanou funkčnost) 

 Poučení se z chyb historie 

 Založený OOC, který bude disponovat dostatečnými zdroji 

 Nový způsob fungování a architektury MHMP INF 

 Odstranění problémů mezi MHMP a EMS resp. Haguess v problematice provozu a 

licencí OC 

 MHMP a OOC bude moci přesně stanovit rozpočet 

 OOC vytvoření know-how bázi 

 Pozitivní mediální obraz 

 

2.5.2.2 SLABÉ STRÁNKY 

 Nutnost vysoutěžit provozovatele jiného řešení 

 Zmařená investice 

 Delší doba, než bude nový IS OC naimplementován 
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2.5.2.3 PŘÍLEŽITOSTI 

 Možné využití některé stávající IT techniky 

 V budoucnu začít znovu na zelené louce 

 

2.5.2.4 HROZBY 

 Možná nekompatibilita s procesy a technologie provozovatele jiného řešení 

 Neodsouhlasení transakce ZHMP, případně RHMP 

 V případě špatně nastaveného zadání, nemusí být projekt úspěšný 

 Dosud MHMP ani OOC detailně nerozpracovali danou variantu, pouze je v povědomí 

 Vyrovnání se s daty a financemi v IS OC ohledně občanů a jejich dopravních kupónů 

 Vyrovnání se platbami za ZPS 

 Vysoce pravděpodobné akce ze strany orgánů činných v trestním řízení 

 Možné žaloby ze strany EMS 
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2.6 Hybridní řešení (částečné technologie stávající OC a nové technologie) 

 

2.6.1 Základní premisy 

Tato varianta vychází ze záměru, co nejvíce využít stávající technologie, které MHMP vlastní a 

ty co nevlastní budou nově zakoupeny (nebo pronajaty). Následně MHMP z IS OC odstraní 

technologie (a přestane používat), které jsou ze strany EMS licencovány (SKC /kompletní sada 

aplikací), ASW ASM, ASW SAM). Pro danou variantu bude potřeba na přechodné období buď 

dočasně využít model dočasného (přechodného) řešení. Variantně je možné si nejen zajistit 

chybějící technologie nákupem, ale i např. pomocí částečné varianty Přistoupení k jinému 

řešení.  

 

2.6.2 SWOT 

SWOT analýza je realizována na základě odbornému odhadu. 

 

2.6.2.1 SILNÉ STRÁNKY 

 Nový způsob fungování a architektury MHMP INF 

 Opencard bude po řádné implementaci nových technologií bezproblémově fungovat 

 Odstranění problémů mezi MHMP a EMS resp. Haguess v problematice provozu a 

licencí OC 

 IS OC bude mít jasně definováno zadání a MHMP / OOC bude mít veškerá potřená 

práva k dispozici 

 MHMP a OOC bude moci přesně stanovit rozpočet 

 Nezávislost na 3 stran (mimo podvariantu přistoupení na řešení 3 stran) 

 OOC vytvoření know-how bázi 

 Maximálně využití zakoupených stávající technologií 

 Poučení se z chyb historie 

 Nový způsob fungování a architektury MHMP INF 

 Pozitivní mediální obraz 

 



 
18 

 

2.6.2.2 SLABÉ STRÁNKY 

 Bude nutné využít dočasného přechodného řešení na období, než se nahradí 

technologie, které jsou dnes zalicencovány EMS. 

 Delší doba, než budou nahrazeny technologie, které jsou dnes zalicencovány EMS 

 Historie, možná nedůvěra v lepší řešení, než v historii 

 Zmařená investice (částečně) 

 Delší doba, než bude nový IS OC naimplementován 

 

2.6.2.3 PŘÍLEŽITOSTI 

 Bezproblémový rozvoj IS OC 

 Pozitivní mediální ohlas 

 

2.6.2.4 HROZBY 

 Neodsouhlasení transakce ZHMP, případně RHMP 

 Nedůvěra veřejnosti do nové OC v budoucnu 

 Dosud MHMP ani OOC detailně nerozpracovali danou variantu, pouze je v povědomí 

 Možné žaloby ze strany EMS 

 



Popis Cena
Provozní náklady stávajícího provozu HMP
Provozní náklady stávajícího provozu DOS
Provozní náklady dodavatelských smluv HMP
Provozní náklady dodavatelských smluv DOS
Projekce očekávaných nákladů
Stanovení očekávaných příjmů



Požadavek EMS
Předběžný odhad pohledávek za licence na přečerpané karty #REF!
Předběžný odhad pohledávek za nevyřešené licence SW (opencardOnline, OpenID)
Předběžný odhad ceny pohledávek bezdůvodného obohacení (podpora) 61 771 857,00 Kč
Předběžný odhad ceny SW (rozvoj)
Předběžný odhad hmotného majetku EMS
Předběžný odhad aktiv MHMP
Předběžný odhad aktiv DPP
Celkem #REF!



Výsledná cena



Požadavek EMS
DPP 34 969 000,00 Kč
HMP 26 802 857,00 Kč
Celkem 61 771 857,00 Kč



Náklady na realizaci Opencard za období 2005 - 2013

Příloha č. …. k důvodové zprávě

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005-2013
INF
Kapitálové výdaje 0   75 618 994 17 172 471 61 157 783 4 578 436 30 786 525 32 844 414 540 070 108 400 222 807 092
SW (licence) 36 010 081 6 375 404 61 098 688 4 578 436 29 844 000 18 000 000 0 155 906 608
HW 39 608 913 10 797 067 59 095 900 000 14 844 414 540 070 108 400 66 857 959
Běžné výdaje 0   9 018 058 56 836 654 64 021 979 115 776 996 122 998 191 53 342 175 58 648 258 51 675 885 532 318 196
Celkem INF 0   84 637 052 74 009 125 125 179 762 120 355 432 153 784 715 86 186 589 59 188 328 51 784 285 755 125 288
OHS
Kapitálové výdaje 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
Běžné výdaje 0   0   0   1 244 000   0   0   5 464 799   6 008 202   22 403 189   35 120 190   
Celkem OHS 0   0   0   1 244 000   0   0   5 464 799   6 008 202   22 403 189   35 120 190   
Dotace
DPP
Kapitálové výdaje 0   0   48 380 000   254 847 000   10 318 000   48 754 000   10 637 000   5 000 000   0   377 936 000   
Běžné výdaje   0   77 866 000   24 157 000   5 777 000   3 198 000   3 135 000   19 716 000   133 849 000   
Celkem DPP 0   48 380 000   332 713 000   34 475 000   54 531 000   13 835 000   8 135 000   19 716 000   511 785 000   
ROPID
Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Běžné výdaje 0 0 0 39 990 000 2 177 000 1 578 000 900 000 1 568 359 1 409 773 47 623 132 
Celkem ROPID 0 0 0 39 990 000 2 177 000 1 578 000 900 000 1 568 359 1 409 773 47 623 132 
MK
Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Běžné výdaje 0 0 0 0 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 700 000 4 900 000 
Celkem MK 0 0 0 0 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 700 000 4 900 000 
Dotace celkem 0 48 380 000 372 703 000 37 852 000 57 309 000 15 735 000 10 503 359 21 825 773 564 308 132 
CELKEM OC 84 637 052 122 389 125 499 126 762 158 207 432 211 093 715 107 386 388 75 699 889 96 013 247 1 354 553 610 

Počet vydaných karet 

Vyrobeno OC 3 643 292 907 103 532 326 447 281 450 156 614 151 376
OC v užívání 3 330 286 375 388 200 688 932 920 586 1 063 526 1 140 254

Náklady na zajištění fungování systému Opencard

INF MHMP 1/2



Náklady na realizaci Opencard za období 2005 - 2013

Kapitálové výdaje 

2006 sw
hw

2007 sw licence SKC, úpravy sw aplikace SKC
hw nákup HW komponet a řešení KAP, hw certifikace a zabezpečení PKI OC

2008 sw licence, KAP, SAM, SKC
hw ne

2009 sw projekt , dozor investora (licence jsou v provozu)

2010 sw licence SKC ( nerealizovaná zaměstnanecká karta)

2011 sw licence SKC  (bez SAM a KAP)
hw nákup hw pro vlastní datové centrum

2012 sw licence SKC  (bez SAM a KAP)
hw odkup HW za zůstakovou cenu původního systému SKC

rok 2011
bez provozní smlouvy na servis a údržbu SKC
bez rozvoje a zajištění požadavků uživatele PCKS 
zahájená migrace která je protažena do začátku r2012
nastavení vazeb a činností ve struktůrach MHMP

rok 2012
začátek bez provozní smlouvy
nezajištěný rozvoj  a kontinuita rozvoje (ohrožuje chod SKC)

nákup licencí a úprava SKC
nákup HW komponet SKC, PKI, PC

INF MHMP 2/2



Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2012
INF
Kapitálové výdaje 75 618 994 17 172 471 61 157 783 4 578 436 30 786 525 32 844 414 540 070 108 400 222 807 092
SW (licence) 36 010 081 6 375 404 61 098 688 4 578 436 29 844 000 18 000 000 0 155 906 608
HW 39 608 913 10 797 067 59 095 900 000 14 844 414 540 070 108 400 66 857 959

Běžné výdaje 9 018 058 56 836 654 64 021 979 115 776 996 122 998 191 53 342 175 58 648 258 51 675 885 532 318 196
Celkem INF 84 637 052 74 009 125 125 179 762 120 355 432 153 784 715 86 186 589 59 188 328 51 784 285 755 125 288
OHS
Kapitálové výdaje 0   
Běžné výdaje 1 244 000   0   0   16 111 208   18 970 587   22 403 189   58 728 984   
Celkem OHS 0   0   1 244 000   0   0   16 111 208   18 970 587   22 403 189   58 728 984   

DPP
Kapitálové výdaje 47 586 858   254 847 000   10 318 000   48 754 000   10 637 000   5 000 000   0   377 142 858   
Běžné výdaje 77 866 000   24 157 000   5 777 000   3 198 000   3 135 000   19 716 000   133 849 000   
Celkem DPP 0   47 586 858   332 713 000   34 475 000   54 531 000   13 835 000   8 135 000   19 716 000   510 991 858   
ROPID
Kapitálové výdaje 0 
Běžné výdaje 39 990 000 2 177 000 1 578 000 900 000 1 568 359 1 409 773 47 623 132 
Celkem ROPID 0 0 39 990 000 2 177 000 1 578 000 900 000 1 568 359 1 409 773 47 623 132 

Městské knikovny
Kapitálové výdaje 0 
Běžné výdaje 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 700 000 4 900 000 
Celkem MK 0 0 0 1 200 000 1 200 000 1 000 000 800 000 700 000 4 900 000 
Dotace celkem 0 47 586 858 372 703 000 37 852 000 57 309 000 15 735 000 10 503 359 21 825 773 563 514 990 
CELKEM OC 84 637 052 121 595 983 499 126 762 158 207 432 211 093 715 118 032 797 88 662 274 96 013 247 1 377 369 262 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vyrobeno OC 3 643 292 907 103 532 326 447 281 450 156 614 151 376
OC v užívání 3 330 286 375 388 200 688 932 920 586 1 063 526 1 140 254
Počet aktívních 
karet v systému 3 330 289 705 386 464 692 964 991 307 1 137 595 1 292 584

Náklady na kartu 36 515 1 723 409 305 119 78 74

Náklady na OC

Dotace

tvorba projektu

Nákladovost na provozovanou kartu



Dodavatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 až 2012
Abbot Legal adv.kancelář, 86 640 411 786 38 236 536 662 
AK klára Samková 109 492 109 492 
ACCENTURE CENTRAL EUROPE 1 796 900 1 796 900 
ACTIV Parking s.r.o. 161 650 161 650 
Agentura BOSS 833 000 833 000 
AiP Safe s.r.o. 119 000 119 000 
AK Dáňa, Pergl a Partneři 354 620 163 077 517 697 
ALLSHARE Finance CE a.s. 2 356 200 2 356 200 
Alsa - tech s.r.o. 286 157 286 157 
ANECT a.s. 35 947 35 947 
ATBON a.s. INV 1 760 010 1 760 010 
atlantis software spol. s 429 465 429 465 
atlantis telecom s.r.o. 137 762 137 762 
AutoCont CZ a.s. 160 353 238 800 18 673 417 826 
AutoCont CZ a.s. INV 114 538 114 538 
Axcode, s.r.o. 1 433 653 2 376 206 3 809 859 
Axcode, s.r.o. INV 2 628 414 330 136 2 958 550 
AXIMA spol. s r.o. 80 364 70 335 74 221 224 920 
B N V Consulting INV 1 725 500 1 725 500 
City Parking Group s.r.o. 354 270 354 270 
CODEWARE s.r.o. 50 556 50 556 
ComSys Trade 14 844 414 14 844 414 
Corpus Solutions a.s. 1 487 976 1 487 976 
Cross Point, s.r.o. 1 177 278 320 705 1 497 983 
ČD Telematica 143 162 1 207 702 1 350 864 
Česká pošta, s.p. 691 680 2 152 781 5 220 247 5 658 290 1 269 384 2 453 774 17 446 156 
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTIT 3 808 1 904 5 712 
ČVUT - fakulta elektrotec 21 600 21 600 
Deloitte Advisory s.r.o. 1 809 990 1 809 990 
Deloitte Advisory s.r.o. INV 3 592 100 3 592 100 
e-FRACTAL, s.r.o. 72 000 72 000 
ELTES INV 833 000 833 000 
E-PRO s.r.o. 19 950 19 950 
Et netera s.r.o. INV 144 618 144 618 
FLUX s.r.o. 238 000 238 000 
FLUX s.r.o. INV 1 130 500 900 000 2 030 500 
FUBAR 314 160 314 160 
GESPRO, s.r.o. 214 200 214 200 
Haguess, s.r.o. 595 000 31 675 150 38 200 844 97 629 932 106 282 110 23 829 743 33 104 070 36 270 512 367 587 359 
Haguess, s.r.o. INV 59 105 126 14 473 670 50 826 518 29 844 000 18 000 000 53 854 172 303 167 
HEWLETT PACKARD 82 781 82 781 
ICZ 238 000 238 000 
IMPACT PR §Consultancy a. 2 320 500 2 320 500 
Ing. Piták René 49 200 49 200 
Institut mikroel.aplikací 217 056 217 056 
IQUAP Čes.rep.s.r.o. 2 284 800 2 284 800 
Jazykový Institut Praha 18 330 18 330 
JU-TURN MEDIA a.s. 6 493 830 6 493 830 
KidsMark 226 100 226 100 
Kolařík Ladislav 9 800 9 800 
KŠD ŠŤOVÍČEK  advokátní k 137 250 137 250 



M production, s.r.o. 212 058 232 824 444 882 
MARK/BBDO,a.s. 297 500 11 752 583 12 050 083 
MATRIX Media s.r.o. 30 216 30 216 
Metronome s.r. 2 363 340 2 363 340 
MONET+, a.s. 2 036 796 634 386 3 016 764 2 343 852 17 573 690 10 750 139 7 094 882 43 450 509 
MONET+, a.s. INV 16 513 868 2 460 801 18 974 669 
Nexia Prague 2 298 300 2 298 300 
OCÉ - Česká republika, s. 787 490 1 795 765 1 704 660 4 287 916 
OLD WARHORSE s.r.o. 9 360 38 594 47 954 
Opatrný Martin 66 600 1 023 240 224 790 1 314 630 
PADCOM, s.r.o. 533 120 961 520 1 494 640 
PADCOM, s.r.o. INV 733 040 2 284 800 3 017 840 
Pasante s.r.o. 1 011 143 189 924 95 760 58 800 3 015 600 4 371 227 
Peladia Communications s. 228 000 228 000 
Princo International 73 712 345 096 418 808 
PRODUCTION TEAM,s.r.o. 122 987 122 987 
Raiffeisenbank a.s. INV 749 700 749 700 
Ranata F.Eichler 16 194 16 194 
Relsie, spol. s r.o. 446 250 59 500 505 750 
ROWAN LEGAL, s.r.o. 35 700 35 700 
ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 8 684 706 4 044 456 230 054 205 830 133 100 13 298 146 
SilverNet, s.r.o. 202 386 202 386 
SilverNet, s.r.o. INV 59 095 59 095 
Soluziona s.r.o. 297 500 6 766 864 7 064 364 
SpeedCard s.r.o. 81 894 120 324 294 550 496 768 
STANFORD 357 001 357 001 
Telefónica O2 Czech Repub 305 113 339 885 595 889 340 320 37 800 1 619 007 
TOPIC PRESS 186 830 186 830 
WEIL, GOTSHAL & MANGES, s 3 320 170 2 107 036 200 227 165 818 5 793 251 
Westminster s.r.o. 559 300 559 300 
X ZONE MEDIA s.r.o. 64 260 64 260 
YOUR SYSTEM, s.r.o. 732 607 4 943 958 5 676 565 
YOUR SYSTEM, s.r.o. INV 486 216 486 216 
Zeitgeist s.r.o. 743 750 743 750 1 487 500 
Austin Club 1 080 442 1 080 442 
Martin Procházka 499 500,00 499 500 

0 
různé malé (pokuty) 812 557 307 721 651 699 1 771 977 
celkem 84 637 052 74 009 125 125 179 762 119 972 950 153 620 676 86 186 589 59 188 328 50 451 107 753 245 589 



Věcná oblast/období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 až 2013
investece HW 42 269 244 8 485 611 32 904 904 18 000 000 540 070 108 799 102 308 628 
investece SW 33 349 750 8 686 860 28 252 880 4 578 436 30 744 000 14 844 414 0 0 120 456 339 
poradenství 2 677 500 6 697 558 7 412 875 12 443 963 3 111 579 2 580 496 456 096 429 465 1 579 942 37 389 473 
marketing 2 320 500 12 183 296 771 358 366 024 1 023 240 224 790 0 0 16 889 208 
IT služby 10 040 059 1 636 039 4 700 064 0 0 32 550 498 36 304 049 85 230 709 
provoz 37 240 483 43 174 124 107 824 604 115 637 039 50 572 250 24 713 202 13 236 449 392 398 151 
právní poradenství 7 632 534 4 474 790 3 799 941 2 107 036 955 093 446 646 19 416 040 
celkem 2 677 500 84 637 052 74 009 125 125 179 762 120 355 432 153 784 715 86 204 586 59 188 328 51 675 885 757 712 385 



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal Popis Agend. číslo Dat. účt.

0000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 785 000,00 fa 601137 - úvodní dokument;72.22.11 - 1785000,00 054001103 22.12.2005

0000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 892 500,00 fa FN050359 -zpracování materiálu;72.22.11 - 892500,00 054001118 22.12.2005

2 677 500,00



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal Popis Agend. číslo Dat. účt.

0000954000 5169 KDF AiP Safe s.r.o. 0,00 119 000,00 Faktura č. 50600150 - Akceptační  řízení;72.22.14 - 119000,00 064001291 18.12.2006

0000953000 5169 KDF ALLSHARE Finance CE a.s. 0,00 1 178 100,00 fa 200634 - variantní propočty;72.22.15 - 1178100,00 064000780 11.09.2006

0000953000 5169 KDF ALLSHARE Finance CE a.s. 0,00 1 178 100,00 fa 200632 - práce dle smlouvy;72.22.15 - 1178100,00 064000583 18.07.2006

0000953000 5169 KDF ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTIT 0,00 3 808,00 fa 621314 - služby;72.22.14 - 3808,00 064000889 13.10.2006

0000954000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 595 000,00 fa 601147 - vypracování koncepce městského kont.centra;72.22.13 - 
595000,00

064000408 18.05.2006

0000953000 5169 KDF IMPACT PR §Consultancy a. 0,00 1 160 250,00 fa 60337 - marketingová  strategie ;72.22.15 - 1,160.250,00 064000795 13.09.2006

0000953000 5169 KDF IMPACT PR §Consultancy a. 0,00 1 160 250,00 Faktura č. 60010  - marketingová strategie;72.22.15 - 1160250,00 064000640 28.07.2006

0000953000 5169 KDF IQUAP Čes.rep.s.r.o. 0,00 2 284 800,00 fa 006/2006 CZE/CZK - analýza požadavků;72.22.13 - 2284800,00 064000409 18.05.2006

0000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 297 500,00 fa 461870 - vytvoření designu UKP;72.22.14 - 297500,00 064001332 21.12.2006

0000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 297 500,00 faktura č. FN060120 - Koncepce Centra kartový ch a platebních 
služeb;72.22.11 - 297500,00

064000509 26.06.2006

0000953000 5169 KDF Zeitgeist s.r.o. 0,00 743 750,00 fa 10600009 - platba za Business plán;72.22.15 - 743750,00 064000641 31.07.2006

8936969000 6111 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 33 349 750,00 fa  FV-601156/2006 - SW SKC;72.22.12 - 33349750,00 064001073 13.11.2006

8936969000 6111 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 2 660 330,65 Fa FV-601159/2006 - HW - servery SKC + SW licence DBS Oracle , SW 
licence pro HMS;72.22.14 -7528300,50

064001317 21.12.2006

8936969000 6111 KDF MONET+, a.s. 0,00 15 851 871,00 fa 100100110 - HW Technického řešení + SW licence PKI;72.22.14 - 
16513868,00

064001316 20.12.2006

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 13 982 500,00 fa ZLV-1/2006 - technologie pro kartové centrum;30.02.18 - 13982500,00 064001260 12.12.2006

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 4 244 575,50 fa  Sestava stanice DELL v.č. F8R1M2J + čtecí zařízení 
v.č.RO6A10174605560;72.22.14  - 4244575,50

064001312 20.12.2006

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 4 867 969,85 Fa FV-601159/2006 - HW - servery SKC + SW licence DBS Oracle , SW 
licence pro HMS;72.22.14 -7528300,50

064001317 21.12.2006

8936970000 6125 KDF MONET+, a.s. 0,00 661 997,00 fa 100100110 - HW Technického řešení + SW licence PKI;72.22.14 - 
16513868,00

064001316 20.12.2006

84 637 052,00



HW+SW SW mar

2 356 200,00

marketing

poradenství
2 320 500,00

9 018 058,00

59 105 126,00

36 010 080,65

39 608 913,35

16 513 868,00
75 618 994,00



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal Popis Agend. číslo Dat. účt.

8936969000 6111 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 4 305 993,50 Faktura č. 10128 - SW SKC;72.22.12 - 4305993,50 74000399 39176 14 473 669,64
8936969000 6111 KDF ICZ a.s. 0,00 238 000,00 INF/1932/2007 - prototyp aplikace pro zpřístupnění informací z 

bodového systému řidičů
74001505 39434

8936969000 6111 KDF Monet+, a.s. 0,00 1 831 410,00 DIL/40/05/001344/2007 * realizace veřejné zakázky "Vytvoření systému 
pro ověření stavu certifikátu karty OpenCard pomocí protokolu OCSP"

74001449 39443

2 460 801,00
8936981000 6112 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 920 065,00 faktura č.FV-6/2007 - licence KAP;72.22.12 - 1920065,00 74000352 39168

8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 513 675,00 fa č. FV-12/2007 - 28 ks upravených parkovacích automatů;30.02.10 - 
1513675,00

74000593 39219

8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 513 675,00 faktura č. FV-14/2007 - 28 ks upravených parkovacích automatů;30.02.10 
- 1513675,00

74000594 39219

8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 513 675,00 Faktura č. FV-15/2007 - 28 ks upravených parkovacích 
automatů;30.02.10 - 1513675,00

74000595 39219

8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 513 675,00 faktura č. FV-16/2007 - 28 parkovacích automatů;30.02.10 - 1513675,00 74000671 39238

8936984000 6122 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 513 675,00 fa FV-19/2007 - 28x parkovací automaty;30.02.10 - 1513675,00 74000672 39238

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 369 145,14 Faktura č. FV-7/2007 -  HW;30.02.16 - 561002,50 74000400 39176

8936970000 6125 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 310 091,00 fa č. FV-20/2007 - dodávka HW 74000689 39238

8936970000 6125 KDF Monet+, a.s. 0,00 629 391,00 DIL/40/05/001344/2007 * realizace veřejné zakázky "Vytvoření systému 
pro ověření stavu certifikátu karty OpenCard pomocí protokolu OCSP"

74001449 39443

17 172 470,64
0000000953000 5169 KDF ANECT a.s. 0,00 35 947,00 faktura č. FO10700745 -  INO/40/05/001092/2006 - paušál 

08/2007;72.22.14 - 35947,00
074001173 05.10.2007

0000000954000 5169 KDF atlantis telecom s.r.o. 0,00 137 762,10 fa FO-000547/07 - instalace strukturované kabeláže;72.22.14 - 137762,10 074000490 26.04.2007

0000000953000 5169 KDF Corpus Solutions a.s. 0,00 1 487 976,00 faktura č. 2007390 - 80 % ceny díla k OpenCard;72.22.14 - 1487976,00 074000903 20.07.2007

0000000953000 5169 KDF ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTIT 0,00 1 904,00 udržovací poplatek pro rok 2007 070104803 12.10.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 468 249,00 INO/40/05/001296/2007 - poskytování služeb 074001322 08.11.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 017 950,50 INO/40/01/001386/2007 - 11/07 - zajištění provozu Pražského Centra 
Kartových Služeb

074001453 17.12.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 5 463 950,50 DIL/40/05/001120/2006 - servisní poplatek k licenci na nSW SKC 
1.11.07 - 31.10.08

074001472 17.12.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 130 500,00 faktura č. FV-4/2007 - kartové aplikace;72.22.15 - 1130500,00 074000229 01.03.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 563 224,00 fa č. FV-13/2007 - zajištění provozu PCKS, rozšiřujícího kontakt.místa a 
služby;72.22.14 - 1563224,00

074000541 03.05.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 2 309 712,44 fa 101223 - zajištění provozu Pražského centra kartových služeb  červen 
2007;72.22.14 - 2468249,00

074000825 03.07.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 1 309 000,00 fa 10129  - Specifikace řešení;72.22.14 - 1309000,00 074000397 04.04.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 99 307,50 fa č. FV-17/2007 - instalace aplikace GUESS, instalace SW FTP server a 
FTP klient;72.22.14 - 99307,50

074000688 05.06.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 4 713 971,00 DIL/40/05/001120 - poimplementační podpora 074001323 08.11.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 2 468 249,00 fa 101227 -  servis srpen 2007;72.22.14 - 2468249,00 074001053 14.09.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 2 468 249,00 fa 101226 - zajištění provozu;72.22.14 - 2468249,00 074000955 24.08.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 2 309 712,44 faktura č. 101218 - zajištění provozu;72.22.14 - 2468249,00 074000670 30.05.2007

0000000953000 5169 KDF Haguess, s.r.o. 0,00 3 353 074,50 Služby zajištění provozu PCKS 10/2007 dle INO/40/05/001296/2007 074001273 31.10.2007
31 675 149,88



0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 830 025,00 fa č. 470523 - část nákladů na propagaci Open Card-březen 
2007;72.22.14 - 830025,00

074000544 10.05.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 518 007,00 Faktura č. 470271 - náklady na propagaci  ;72.22.14 - 518007,00 074000430 12.04.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 2 499 000,00 fa  461952 - vytvoření marketingové a komunikační strategie;72.22.14 - 
2499000,00

064001377 17.01.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 895 237,00 fa461959 - náklady na propagaci;72.22.14 - 895237,00 064001378 17.01.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 238 000,00 fa 461951 -náklady na výzkum;72.22.14 - 238000,00 064001379 17.01.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 415 905,00 faktura č. 470593 - částečné plnění nákladů na propagaci open 
Card;72.22.14 - 415905,00

074000612 17.05.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 3 155 261,20 INO/40/05/001119/2006 - částečné náklady na propagaci projektu Open 
Card za projekty

074001454 18.12.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 1 759 041,34 fa č. 470896 - částečné plnění nákladů na propagaci Open Card;72.22.14 - 
1759041,34

074000781 21.06.2007

0000000953000 5169 KDF MARK/BBDO,a.s. 0,00 1 442 106,26 fa 471201 - plnění nákladů ;72.22.14 - 1442106,26 074000991 28.08.2007 11 752 582,80
0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 faktura č. 100100426 - podpora a údržba ;72.22.14 - 211462,00 074000926 02.08.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 47 600,00 fa č.  100100393 - 400x čtečka pro Městskou knihovnu - PCKS + 
služby;30.12.16 - 104026,00

074000784 04.07.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 297 500,00 fa č. 100100544 - vypracování projektové  dokumentace systému OCSP a 
provedení ověřovacího provozu;72.22.14 - 297500,00

074001182 09.10.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 faktura č. 100100377 - podpora a servis SW PKI apletu (pro 
čip.kartu);72.22.14 - 211462,00

074000748 14.06.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 INO/40/05/001121/2006 - podpora a údržba SW PKI 11/07 074001518 18.12.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 INO/40/05/001121/2006 - podpora a údržba SW PKI  10/07 074001451 21.12.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 Faktura č. 100100331 - podpora a údržba SW;72.22.14 - 211462,00 074000638 24.05.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 211 462,00 faktura č.100100525 - podpora a údržba SW PKI aplletu, middleware 
atech.řešení zápisu PKI do čip.karty - srpen 2007;72.22.14 - 211462,00

074001136 26.09.2007

0000000953000 5169 KDF MONET+, a.s. 0,00 211 462,00 Faktura č. 100100288 - Podpora a údržba SW;72.22.14 - 211462,00 074000525 27.04.2007

0000000953000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 faktura č. 100100483 - Podpora a servis;72.22.14 - 211462,00 074001003 29.08.2007
2 036 796,00

0000000953000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 76 279,00 MAN/40/01/001396/2007 - zpráva o provozování  kontaktního místa 
veŠP - přepážka č. 58

074001469 17.12.2007

0000000953000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 584 885,00 INO/40/05/001315/2007 - poskytování služeb dle přílohy č.2 074001470 17.12.2007

0000000953000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 76 279,00 MAN/40/01/001396/2007 - služby - provozování kontakt.centra ve 
Škodově paláci

074001567 27.12.2007

0000000953000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 273 700,00 fa 2007010 - poskytování služeb;72.22.14 - 273700,00 074000667 30.05.2007 1 011 143,00
0000000953000 5169 KDF Princo International 0,00 17 206,00 obj. odd.propagace MHMP - tisk letáku Vidím,jak řídím. ; 074001631 27.12.2007

0000000953000 5169 KDF Princo International 0,00 56 506,00 odd.propagace MHMP  - 132/2007 - tisk letáku Vím,jak řídím 165 000 ks 074001632 27.12.2007
73 712,00

0000000953000 5169 KDF PRODUCTION TEAM,s.r.o. 0,00 52 419,50 fa č. PT7/700962 - vytvoření grafického návrhu;72.22.14 - 52419,50 074000839 16.07.2007

0000000953000 5169 KDF PRODUCTION TEAM,s.r.o. 0,00 70 567,00 fa č. PT7/700932 - vytvoření grafického návrhu;72.22.14 - 70567,00 074000840 16.07.2007
122 986,50

0000000954000 5169 KDF Relsie, spol. s r.o. 0,00 226 100,00 Audit inf. systému PCKS-2 dle  INF/1332/2007 074001268 31.10.2007

0000000954000 5169 KDF Relsie, spol. s r.o. 0,00 220 150,00 Audit inf. systému PCKS-2 dle INF/1331/2007 074001269 31.10.2007 446 250,00
0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 452 009,60 Faktura č. FN070093 - služby projektového řízení;72.22.14 - 452009,60 074000551 09.05.2007



0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 791 326,20 faktura č. FN70032 - kartové služby;72.22.14 - 791326,20 074000315 14.03.2007

0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 479 213,00 Faktura č. FN060321 - služby projektového řízení;72.22.14 - 479213,00 064001350 17.01.2007

0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 1 601 668,60 faktura č. FN060352 - služby projektového řízení;72.22.14 - 1601668,60 064001351 17.01.2007

0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 1 601 668,60 faktura č. FN060395 - služby projektového řízení;72.22.14 - 1601668,60 064001402 19.01.2007

0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 1 353 410,80 faktura č. FN070011- služby projektového řízení;72.22.14 - 1353410,80 074000186 19.02.2007
6 766 863,60

0000000953000 5169 KDF Soluziona s.r.o. 0,00 487 566,80 Faktura č. FN070078 - služby projektového řízení;72.22.14 - 487566,80 074000477 19.04.2007

0000000953000 5169 KDF STANFORD 0,00 178 500,71 obj. E.mailem - inzerát otištěný dne 26.11.2007 v titulu 48/2007 PROFIT 074001455 17.12.2007

0000000953000 5169 KDF STANFORD 0,00 178 500,71 obj. e-mailem - inzerát -v titulu 48/2007 CZECH BUSSINESS WEEKLY 074001490 17.12.2007
357 001,42

0000000954000 5169 KDF TOPIC PRESS 0,00 186 830,00 faktura č. 27001 - vývoj SMS brány a její propojení  s inform. 
systémem;72.22.12 - 186830,00

074000496 26.04.2007

0000000953000 5169 KDF Zeitgeist s.r.o. 0,00 743 750,00 fa 10600021 - Business plan;72.22.14 - 743750,00 064001388 17.01.2007

74 009 124,94

56 836 654,30



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal Popis Agend. číslo Dat. účt. hw+sw

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 691 680,00 úhrada poštovného 11/08 - OpenCard 084001838 22.12.2008

0008936510000 5166 KDF FUBAR 0,00 314 160,00 INO/40/01/001764/2008 - provedení auditu WiFi sítě 084001890 22.12.2008

0008936510000 5166 KDF GESPRO, s.r.o. 0,00 214 200,00 INF/ 1478/2008 ze dne 29.10.2008 - openCard - zvýšení "průtoku", 
výroba a distribuce

084001545 19.11.2008

0008936510000 5166 KDF Institut mikroel.aplikací 0,00 217 056,00 INF/481/2008 - zpracování analýzy "Použití opencard jako 
zeměstnanecká karta na MHMP

084001014 14.08.2008

0008936510000 5166 KDF KidsMark 0,00 226 100,00 INF/1683/2008 - vypracování oponentního posudku k projektu 
OpenCard s přihlédnutím na zhodnocení proveditelnosti 
jednotlivých variant vstupu strategického partnera

084001692 18.12.2008

0008936510000 5166 KDF PADCOM, s.r.o. 0,00 171 360,00 INO/40/01/001715/2008 - konzultační služby v oblasti analýzy 
procesů opencard

084001731 15.12.2008

0008936510000 5166 KDF PADCOM, s.r.o. 0,00 361 760,00 INO/40/01/001715/2008 - konzultační služby v oblasti analýzy 
procesů opencard

084001741 15.12.2008
533 120,00

0008936510000 5166 KDF Relsie, spol. s r.o. 0,00 186 996,60 INF/2014/2007 - konzultační činnost k zákonu 101/2000 Sb. - 
och.os.údajů

084000511 02.05.2008

0008936510000 5166 KDF Relsie, spol. s r.o. 0,00 29 750,00 INF/e-mailem/2008 - vyhotovení posudku v rámci projektu 
Rozšíření servisního kartového centra "SKC"

084001292 04.11.2008
216 746,60

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 186 176,69 POS/40/01/001465/2008 - právní služby 03/08 084000515 02.05.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 493 552,50 POS/40/01/001465/2008 - právní služby 04/08 084000642 03.06.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 1 253 968,45 POS/40/01/001465/2008 - právní služby 05/08 084000804 04.07.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 399 046,27 POS/40/01/001465/2008 - právní služby 02/08 084000348 07.04.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 814 535,25 POS/40/01/001645/2008 - právní služby 10/08 084001654 11.12.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 60 987,50 POS/40/01/001599/2008 - právní služby 10/08 084001655 11.12.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 237 672,75 INF/698/2008 - právní službx 16.6.- 30.6. 2008 084000960 13.08.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 236 750,50 INF/697/2008 - právní služby 16.6. - 30.6.2008 084000961 13.08.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 20 527,50 INF/1434/2007 - konzultační služby právního charakteru ve věci 
PCKS - čipové karty "Opencard"

084000128 14.02.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 387 214,75 POS/40/01/001645/2008 - právní služby - 09/08 084001530 19.11.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 766 746,75 POS/40/01/001645/2008 - právní služby 6.8. - 31.8. 2008 084001273 20.10.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 117 810,00 POS/40/01/001599/2008 - právní služby 08/08 084001276 20.10.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 257 040,00 POS/40/01/001634/2008 - HMP-DIG - právní služby  24.7. - 
31.7.2008

084001189 25.09.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 2 135 432,50 POS/40/01/001599/2008 - právní služby - 23.6. - 31.7.2008 084001190 25.09.2008

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 265 072,50 POS/40/00/001451/2007 - právní služby 084000194 29.02.2008 7 632 533,91
; 5169 KDF Agentura BOSS 0,00 833 000,00 DIL/40/05/001290/2007 - finální dílo - Provozní rámec PCKS" 084000810 04.07.2008

0008936520000 5169 KDF AutoCont CZ a.s. 0,00 114 538,00 INF/1412/2008 - návrh a odzkoušení procesu přímého vytěžování 
dat pro expresní přepážku OpenCard

084001552 20.11.2008

0008936520000 5169 KDF AutoCont CZ a.s. 0,00 45 815,00 INF/1130/2008 - aplikace pro přípravu a tisk žádostí o kartu 
Opencard a přizpůsobení inf.kiosků

084001618 27.11.2008
160 353,00

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 323 875,00 DIL/40/05/001408/2007 - služby řízení projektů 12/07 084000068 07.02.2008

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 352 107,00 INO/40/01/001471/2008 - OpenCard - vedení projektu 02/08 084000310 07.04.2008

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 309 701,07 INO/40/01/001657/2008 - služby dozoru investora ICT projektu 
OpenCard 09 a 10/2008

084001646 11.12.2008

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 131 220,00 INO/40/01/001471/2008 - projektové řízení Opencard 084000412 24.04.2008

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 316 750,00 DIL/40/05/001408/2007 - služby řízení jakosti projektů IS 084000183 29.02.2008 1 433 653,07
0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 220 655,00 INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS 1/08 084000051 04.02.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 017 950,50 INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu Pražského Centra 
Kartových Služeb

084000078 04.02.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 4 757 875,00 INO/40/01/001638/2008 - Zajištění provozu PCKS 10/08 084001496 10.12.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 4 757 875,00 INO/40/01/001638/2008 - Zajištění provozu PCKS 08/08 084001335 11.11.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 174 037,50 DIL/40/05/001271/2007 - servisní podpora Kartové aplikace 
parkování 1.8. - 31.10/08

084001596 11.12.2008



0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 4 757 875,00 INO/40/01/001638/2008 - zajištění provozu PCKS 09/08 084001621 11.12.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 4 757 875,00 INO/40/01/001638/2008 - zajištění provozu PCKS 11/08 084001678 11.12.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 174 037,50 DIL/40/05/001271/2007 - 1.11.2007 - 31.1.2008 servisní podpora 
na informačním systému Kartové aplikace parkování

084000129 14.02.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 220 655,00 INO/40/01/001386/2007 - 1.2.2008 - 29.2.2008 - zajištění provozu 
PCKS

084000130 14.02.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 220 655,00 INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS - 03/08 084000274 18.03.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 220 655,00 INO/40/01/001386/07 - zajištění provozu PCKS 06/08 084000701 18.06.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 220 655,00 INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS 07/08 084000873 18.07.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 910 658,00 DIL/40/05/001120/2006 - servisní poplatek k licenci na SW SKC 
1.11. - 31.12.2008

084001761 18.12.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 174 037,50 DIL/40/05/001271/2007 - servisní podpora na inf.systému Kartové 
aplikace parkování 05-07/2008

084001336 20.10.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 220 655,00 INO/40/01/001386/2007 - zajištění provozu PCKS 04/08 084000410 25.04.2008

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 174 037,50 DIL/40/05/001271/2007 - servisní podpora na inf. systému Kartové 
aplikace parkování 2. - 4./08

084000603 27.05.2008



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal Popis Agend. číslo Dat. účt. hw+sw sw

0008936520000 5139 KDF E-PRO s.r.o. 0,00 19 950,00 INF/0940100020 - 210x SIM karta 094000642 17.04.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta státní 
podnik

0,00 327 712,00 poštovné OPENCARD 090101650 31.05.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 54 304,00 Poštovní služby - OPENCARD - 05/09 - 094001014 03.07.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 256 128,00 Poštovní služby 04/09 - Opencard 094000924 05.06.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 52 544,00 Poštovní služby OPENCARD 06/09 094001249 18.08.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 73 856,00 poštovní služby pro OPENCARD 10/09 094001845 18.11.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 114 304,00 DOH/1686/2008 - poštovní služby - OPENCARD 09/09 094001684 19.10.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 65 216,00 Poštovní služby pro OPENCARD 08/09 094001494 23.09.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 54 080,00 Poštovní služby Opencard 11/09 094002054 23.12.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 47 040,00 Poštovní služby OPENCARD 07/09 094001407 25.08.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 990 592,00 poštovné OPENCARD 01/2009; 090100888 31.05.2009

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 116 096,00 poštovné OPEN CARD 090101257 31.05.2009 2 152 780,70
0008936520000 5162 KDF Telefónica O Czech 

Repub
0,00 5 232,87 vyúčt. elektronických komunikací  - Opencard - parking  ( 3/2009 ) 090101466 27.05.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 0,00 37 485,00 OC PARKING - služby elektronických komunikací za 5/2009 090102304 19.06.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 0,00 37 485,00 telekomunikační služby pro OPENCARD 08/09 090103423 23.09.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 Czech 
Repub

0,00 37 485,00 Telekomunikační služby pro OPENCARD 09/09 094001674 16.10.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 Czech 
Repub

0,00 37 485,00 .telekomunikační služby - Opencard-parking 10/09 094001836 18.11.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 Czech 
Repub

0,00 37 485,00 OC parking - telekomunikační služby 11/09 094002021 18.12.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 Czech 
Repub

0,00 37 485,00 vyúčt. elektronických komunikací za OPENCARD-PARKING 07/09 090103084 25.08.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 Czech 
Repub

0,00 37 485,00 .telekomunikační služby - Opencard-parking 4/2009 090101864 27.05.2009

0008936520000 5162 KDF Telefónica O2 Czech 
Repub

0,00 37 485,00 Obj. - vyúčt. elektronických komunikací za 6/2009 - Opencard 090102707 31.07.2009
305 112,87

0008936510000 5166 KDF ACCENTURE 
CENTRAL EUROPE

0,00 535 500,00 INF/1817/2008 - Cenové posouzení Opencard - nákladovost procesu vydání 
Opencard

094000273 06.03.2009

0008936510000 5166 KDF ACCENTURE 
CENTRAL EUROPE

0,00 535 500,00 INF1821/2008 - Cenové posouzení Opencard - nákladovost provozu PCKS 094000274 06.03.2009

0008936510000 5166 KDF ACCENTURE 
CENTRAL EUROPE

0,00 142 800,00 INF/197/2009 - Komparativní analýza ceny služeb za provozování 
kartového centra

094000647 21.04.2009

0008936510000 5166 KDF ACCENTURE 
CENTRAL EUROPE

0,00 583 100,00 Obj. 0940100050 - Srovnávací studie nákladů vynaložených na realizaci 
projektu Opencard

094001224 31.07.2009

1 796 900,00
0008936510000 5166 KDF AK Dáňa, Pergl a 

Partneři
0,00 354 620,00 Sml. INO/1974/2009 - právní, poradenskíé služby v rámci Opencard 094001363 10.09.2009

0008936510000 5166 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 275 868,18 INO/1658/2008 - vedení projektu auditu IS Pražské informační služby 11 - 
12/08 - zaměstnanecká Opencard

094000235 03.02.2009

0008936510000 5166 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 125 307,00 INO/1901/2009 - konzulzační služby a služby vedení projektu v rámci 
projektu Opencard 09;10/09

094001766 03.11.2009

0008936510000 5166 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 140 970,37 Sml. INO/1901/2009 - konzultační služby a služby vedení projektu v rámci 
projektu Opencard 07,08/09

094001539 12.10.2009



0008936510000 5166 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 320 496,75 Sml. INO/1901/2009 - konzultační služby a služby vedení projektu v rámci 
projektu Opencard 05/09 -

094001115 15.07.2009

0008936520000 5166 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 392 982,03 INO/40/01/001657/2008 - služby dozoru investora ICT projektu 
OPENCARD 12/08 - 6.1. PK

084001952 21.01.2009
2 376 206,28

0008936510000 5166 KDF FLUX s.r.o. 0,00 238 000,00 Obj. INF/271/2009 - OPENCARD - zpracování analýzy problematiky 
napojení systému ABI na personální systém FLUXPAM 5

094001055 03.07.2009

0008936510000 5166 KDF M production, s.r.o. 0,00 47 183,50 INF/21/2009 - analýza mediálního obrazu (Opencard) 094000300 06.03.2009
232 823,50

0008936510000 5166 KDF Opatrný Martin 0,00 66 600,00 Obj. INF/0940100088 - Souhrnná analýza mediální komunikace 094001717 22.10.2009

0008936510000 5166 KDF PADCOM, s.r.o. 0,00 123 760,00 INO/1715/2008 - konzultační služby v oblasti analýzy procesů opencard 094000232 02.02.2009

0008936510000 5166 KDF PADCOM, s.r.o. 0,00 380 800,00 INO/1715/2008 - konzulzační služby v oblasti analýzy procesů opencard 094000286 06.03.2009

0008936510000 5166 KDF PADCOM, s.r.o. 0,00 76 160,00 INO/1715/2008 - konzultační služby v oblasti procesů opencard 2.-
6.2.2009

094000390 06.03.2009

0008936510000 5166 KDF PADCOM, s.r.o. 0,00 380 800,00 INO/40/01/001715/2008 - konzultační služby v oblasti analýzy procesů 
opencard 12/08

094000111 28.01.2009
961 520,00

0008936510000 5166 KDF ROWAN LEGAL, 
s.r.o.

0,00 35 700,00 INF/293/2009 - právní rozbor - PCKS - rozsah licence k sw, použití 
jednacího řízení bez uveřejnění

094000539 26.03.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 40 013,75 POS/1599/2008 - právní služby 12/08 - 094000220 03.02.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 170 170,00 POS/1645/2008 - právní služby 12/08 - 094000221 03.02.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 100 105,18 Sml. INO/1899/2009 - Opencard - právní služby 07/09 094001443 03.09.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 671 365,87 Sml. POS/1899/2009 - OPENCARD - právní služby podle smlouvy 05/09 094001103 14.07.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 1 739 750,25 Obj. 0940100031 - Právní služby v souvislosti se zastupováním hl.m.Prahy 
před Úřadem pro ochranu osobních údajů

094000950 16.06.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 471 240,00 Sml. INO/1899/2009 - právní služby dle přiloženého rozpisu činností 06/09 094001308 18.08.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 19 635,00 POS/40/01/001599/2008 - právní služby 11/008 084001923 21.01.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 222 450,00 POS/40/01/001645/2008 - právní služby 11/08 084001925 21.01.2009

0008936510000 5166 KDF ŘANDA HAVEL 
LEGAL s.r.o.

0,00 649 740,00 Sml. INO/1899/2009 - právní služby - pro projekt Opencard - 03/09 094000826 27.05.2009
4 044 456,30

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 433 755,00 INO/1901/2009 - konzulzační služby a služby vedení projektu v rámci 
projektu Opencard 09;10/09

094001766 03.11.2009

0008936520000 5169 KDF Axcode, s.r.o. 0,00 962 695,13 Sml. INO/1901/2009 - konzultační služby a služby vedení projektu v rámci 
projektu Opencard 07,08/09

094001539 12.10.2009
1 396 450,13

0008936520000 5169 KDF Deloitte Advisory 
s.r.o.

0,00 1 809 990,00 DIL/2016/2006 - Provozní dokumentace provozu Servisního kartového 
centra - služby - 12/09

094002193 30.12.2009

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 7 886 495,00 INO/1831/2009 - zajištění provozu PCKS 02/09 094000485 01.04.2009

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 965 613,50 INO/1831/2009 - Odměna za osobní karty s bezkontaktním čipem vydané 
správcem v 02/09

094000486 01.04.2009

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 7 886 495,00 INO/1860/2009 - Zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb 
03/09

094000623 06.05.2009

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 174 037,50 DIL/1271/2007 - 11/08 - 01/09 - servisní podpora na IS Kartové aplikace 
parkování

094000272 10.03.2009



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal Popis Agend. číslo Dat. účt. hw+sw

0008936620000 6111 KDF FLUX s.r.o. 0,00 900 000,00 2220/2009/DIL  - dílčí plnění - moduly IS pro použití Opencard jako 
zaměstnanecké karty -  ČB

104001405 08.11.2010

0008936620000 6111 KDF Haguess, a.s. 0,00 29 844 000,00 1613/2008/LIC dod.č.1 - rozšíření licence "Software SKC" - rozšíření inv.č. 
3000261

104000345 14.04.2010
30 744 000,00

0008936520000 5191 KDF Česká pošta s.p. 0,00 648,80 1686/2008/DOH - úrok z prodlení platby faktury č. AČ 104000773 104001145 23.08.2010

0008936520000 5191 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 2 079,60 Vyúčtovnání úroků u prodlení 104001363 09.11.2010

0008936520000 5191 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 10 276,50 1686/2008/ - úrok z prodlení za faktury 
5106466269;5106477036;5106488914

100104683 27.12.2010
5 220 246,90

0008936520000 5169 KDF ACTIV Parking s.r.o. 0,00 161 650,00 638- INO/66/01/000638/2010- zajištění přenosu dat z parkovacích 
automatů umístěných v ZPS ;MČ Praha 3 období 1.5.2009- do 30.4.2010

100102016 01.06.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS 05/10 104000769 07.07.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 0597/INO/66/01/000597/2010-provoz PCKS 09/10 - ČB 104001322 08.11.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS - 04/10 104000656 14.05.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 537 384,50 INO/2056/2009 - zajištění provozu PCKS - odměna za osobní karty 11/09 094002019 15.01.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 0597/2010/INO - zajištění provozu PCKS 06/10 104000917 17.08.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 40 515 120,00 597/INO/66/01/000597/2010 - jednorázová kompenzace za vydané karty - 
k 16.2.2010

104000432 18.03.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 597/2010/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS 07/10 - VePi 104001049 21.09.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 0597/INO/66/01/000597/2010-provoz PCKS 08/10 - ČB 104001223 21.09.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 918 311,00 1120/2006/DIL - servisní poplatek k licenci na sw SKC - 11/10 - MČ 104001646 21.12.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 0597/2010/INO - zajištění provozu PCKS - 11/10 - MČ 104001649 21.12.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 4 591 555,00 1120/2006/DIL - servisní poplatek k licenci na sw SKC  01-10/11 - MČ 104001666 21.12.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 11 819 988,00 597/INO/66/01/00597/2010 - Zajištění provozu PCKS 1.12.2009 - 
28.2.2010 - OU

104000467 23.04.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 0597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS 10/10 -  MČ 104001487 24.11.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 7 886 495,00 2056/2009 /INO - zajištění provozu PCKS 11/09 104000282 26.02.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 4 553 292,00 1120/2006/DIL - servisní poplatek k licenci na SW SKC  na období 
1.1.2010 - 31.10.2010

104000337 26.02.2010

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 597/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS 03/10 104000498 30.04.2010 106 282 109,50
0008936520000 5169 KDF Jazykový Institut Praha 0,00 18 330,00 Obj. 1040100230 - Překlad formulářů k vydání OPENCARD z Čj do Aj - 

MČ
104001582 21.12.2010

0008936520000 5169 KDF MATRIX Media s.r.o. 0,00 30 216,00 Obj. 1040100201 - tisk 5000 ks formulářů "Žádost o vydání karty 
OC/ISIC" a dtp zpracování - VePi-MČ

104001424 30.11.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora SW PKI aplletu 6/2010 104000905 03.08.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006 INO podpora a údržba SW ,middleware a technického řešení 
zápisu do čipové karty 5/2010

104000804 07.07.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora a údržba SW PKI 09/10 - MČ 104001340 12.11.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora a údržba SW PKI aplletu, middleware a tech. 
řešení zápisu PKI do čipové karty 02/10 - OU

104000361 17.03.2010



0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora a údržba SW PKI  aplletu, middleware a 
technického řešení zápisu PKI do čipové karty 01/10

104000251 19.02.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora a úsržba SW PKI -čip.karta 08/10 - ČB 104001235 20.10.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora SW PKI - 11/10 - MČ 104001650 21.12.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 211 462,00 INO/1121/2006 -  podpora PKI aplletu 12/2009 094002262 28.01.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora a údržba SW PKU - 07/10 - VePi 104001130 29.09.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podora a údržba SW PKI 10/10 - MČ 104001522 30.11.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora a údržba SW PKI 03/10 104000585 31.05.2010

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora  a údržba SW PKI -zápis PKI do čipové karty - 
 04/2010

104000666 31.05.2010
2 343 852,00

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - zajištění komunikačních, PR a dalších aktivit tiskového 
mluvčího (TM) projektu opencard - 10/10

104001575 08.12.2010

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - zajištění komunikačních, PR a dalších aktivit tiskového 
mluvčího projektu Opencard - 07/10 -MČ

104001268 12.10.2010

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 66 600,00 Obj. 0940100088 - poradenství v oblasti mediální a krizové komunikace 
11/09

094002186 15.01.2010

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - Zajištění komunikačních, PR a dalších aktivit tiskového 
mluvčího projektu Opencard - 08/10 - MČ

104001269 19.10.2010

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - služby tiskového mluvčího pro projekt Opencard - 12/09 104000651 21.05.2010

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - služby tiskového mluvčího pro projekt Opencard - 01/10 104000652 21.05.2010
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0008936520000 5169 KDF Alsa - tech s.r.o. 0,00 58 061,00 Obj. 1140200102 - analytické služby v rámci migrace systému SKC na 
infrastruk. MHMP se zaměřením na technologii ID karet v oblasti 
bezkontakt. identifikace

114001356 02.12.2011

0008936510000 5166 KDF Alsa - tech s.r.o. 0,00 114 048,00 Obj. 1040100276- Konzultační služby pro Opencard 114000292 15.03.2011

0008936510000 5166 KDF Alsa - tech s.r.o. 0,00 114 048,00 Obj. 1040100276 - Konzultační služby - pro Opencard 114000732 30.06.2011 286 157,00
0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 14 727,40 Obj.1140200126 -  SMS služby pro Opencard 09/11 114001154 17.10.2011

0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 9 817,40 Obj.1140200126 -  SMS služby pro Opencard 10/11 114001311 18.11.2011

0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 8 203,70 Obj.1140200126 -  SMS služby pro Opencard 11/11 114001498 21.12.2011

0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 13 604,50 Obj.1140200126 -SMS služby k Opencard 06/11 114001051 22.09.2011

0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 11 859,10 Obj. 1140200126 SMS služby k Opencard 07/11 114001052 22.09.2011

0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 13 977,40 Obj.1140200126 -  SMS služeb Opencard 114001053 23.09.2011

0008936520000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 8 174,80 Obj. 1140200126 SMS služby k Opencard 05/11 114000717 24.06.2011 80 364,30
0008936520000 5169 KDF CODEWARE s.r.o. 0,00 50 556,00 Obj. 1140200065 - Potisk etiket 300 000 ks 114000608 01.06.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta - US IS VZ 0,00 449 728,00 1686/2008 - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Opencard - 
09/11

114001184 01.11.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta - US IS VZ 0,00 623 744,00 1686/2008 - poštovné za zasílání Opencard 1/11 6611H00177 17.02.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta - US IS VZ 0,00 323 392,00 1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 
Opencard - 10/11 - 10106 ks zásilek

114001309 18.11.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta - US IS VZ 0,00 379 848,00 1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb -zasílání 
Opencard 11/11

114001467 19.12.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta - US IS VZ 0,00 501 248,00 1686/2008 - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Opencard - 
08/11

114001040 21.09.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 4 503,00 1686/2008 - OPENCARD - zasíllání pošt. zásilek - pošta Zlín 114000495 03.05.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 246 080,00 1686/2008 - OPENCARD - zasílání poštovních zásilek 03/11 114000496 03.05.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 1 178 208,00 1686/2008 - poštovné OPENCARD 12/10 114000150 04.02.2011

0008936520000 5191 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 1 191,30 1686/2008 - úrok z prodlení - faktura č. 900015860, částka 1.191,30 kč 104001793 12.01.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 263 136,00 1686/2008 - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 8 223 ks - 
02/11

114000306 15.03.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 519 584,00 1686/2008/DOH - poštovné OPENCARD - zasílání karet 06/11 114000826 19.07.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 753 676,00 1686/2008/DOH -  poštovné OPENCARD - zasílání karet 07/11 114000927 19.08.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 193 728,00 1686/2008/DOH -o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 
Opencard 04/11

114000575 23.05.2011

0008936520000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 220 224,00 1686/2008/DOH -o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 
Opencard 05/11

114000724 24.06.2011
5 658 290,30

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 1 486 599,50 0713/66/2011/INO - zajištění provozu PCKS - 1/3 z celkové odměny podle 
čl.I. odst. 1 písm. c)

114000411 03.05.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 939 996,00 0597/2010/INO/66/01/000597/2010 - zajištění provozu PCKS 12/10 104001804 12.01.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 140 704,00 0713/2011/INO - zajištění provozu PCKS - 40 % z částky dle čl. IV.odst. 1 
smlouvy

114000577 13.07.2011



0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 120 900,00 0597/INO/66/01/000597/2010 - odměna za nezpoplatněné karty vydané na 
základě žádosti o vydání Opencard do 31.1.2011 vč.

114000278 16.03.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 140 704,00 0713/66/2011/INO - zajištění provozu PCKS - SKC do zkušebního 
provozu dle přílohy č. 4 - 40 % z částky dle čl. IV., odst. 1 sml.

114001367 19.12.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 675 880,00 0713/INO/66/01/000713/2011 - odměna za plnění činnosti podle čl.I odst. 
1 písm. b) - 1/3 z celku

114000277 23.03.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 1 486 599,50 0713/INO/66/01/000713/2011 - zajištění provozu PCKS čl. I. odst. 1 písm. 
c) 1/3 odměny

114000295 23.03.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 675 880,00 0713/INO/66/01/000713/2011 - zajištění provozu PCKS - čl.I. odst. 1 
písm. b) 1/3 z celkové odměny

114000516 23.05.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 1 486 599,50 0713/2011/INO - zajištění provozu PCKS - písm. c) 1/3 z celkové odměny 114000569 23.05.2011

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 675 880,00 0713/66/2011/INO - zajištění provozu PCKS - 1/3 z celkové odměny podle 
čl. I. odst. 1 písm.b)

114000412 29.04.2011
23 829 742,50

0008936520000 5169 KDF Monet+, a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - podpora údržba PKI 12/10 104001828 17.01.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 824 160,00 0724/DIL/66/01/000724/2011 - dodávka graficky a elektronicky 
nepersonalizovaných karet Opencard a vícepráce související s 
personalizací karet 02/11

114000331 01.04.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 26 400,00 0724/DIL/66/01/000724/2011 - dodávka graficky a elektronicky 
nepersonalizovaných karet Opencard a vícepráce související s 
personalizací karet 02/11

114000331 01.04.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 1 682 324,40 0724/2011/dil - 398+61 ks karet pro Opencard + ruční vkládání + provoz 
dispečinku 09/11

114001233 01.11.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 81 518,60 0724/2011/dil - 398+61 ks karet pro Opencard + ruční vkládání + provoz 
dispečinku 09/11

114001233 01.11.2011

0008936540000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 35 928,00 Obj.1140200042 -  výroba a dodávky PIN obálek - 3000 ks 114000261 07.03.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 70 319,80 2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány 11/11

114001406 09.12.2011

0008936540000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 2 085 451,20 2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány 11/11

114001406 09.12.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - Řešení PKI pro čipovou kartu 02/11 114000307 15.03.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 1 901 622,00 0724/2011/DIL/66 - nepersonalizované karty Opencard + práce 08/11 114001026 15.09.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 81 482,00 0724/2011/DIL/66 - nepersonalizované karty Opencard + práce 08/11 114001026 15.09.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 26 700,00 Obj. 1140200081 - PIN form - STD bílý, A4 114000537 20.05.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 213 239,00 1121/2006/INO - Řešení PKI pro čipovou kartu 01/11 114000222 23.02.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 1 177 290,40 0724/2011/dil - Obj. 1140200092 - oboustranně potištěné čipové karty - 
04/11

114000578 23.05.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 52 401,60 0724/2011/dil - Obj. 1140200092 - oboustranně potištěné čipové karty - 
04/11

114000578 23.05.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 3 124 987,20 0724/2011/DIL/66 - nepersonalizované karty Opencard + práce 07/11 114000942 23.08.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 107 750,80 0724/2011/DIL/66 - nepersonalizované karty Opencard + práce 07/11 114000942 23.08.2011



0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 1 122 344,40 0724/2011/DIL - obj. 1140200187 -  provoz dispečinku, karty 114001326 24.11.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 64 089,60 0724/2011/DIL - obj. 1140200187 -  provoz dispečinku, karty 114001326 24.11.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 2 115 854,40 0724/2011/DIL/66 - nepersonalizované karty Opencard + práce 06/11 114000849 28.07.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 86 656,60 0724/2011/DIL/66 - nepersonalizované karty Opencard + práce 06/11 114000849 28.07.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 987 660,00 0724/ DIL/66/01/000724/2011 - dodávka graficky a elektronicky 
nepersonalizovaných karet Opencard a vícepráce související s 
personalizací karet 03/11

114000478 29.04.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 58 716,00 0724/ DIL/66/01/000724/2011 - dodávka graficky a elektronicky 
nepersonalizovaných karet Opencard a vícepráce související s 
personalizací karet 03/11

114000478 29.04.2011

0008936520000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 1 164 840,00 0724/2011/DIL/66 - + dílčí objednávka 1140200082 - karta C1; karta C3 
Opencard, karta C11 + služby

6611H01785 30.06.2011

0008936520000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 55 476,00 0724/2011/DIL/66 - + dílčí objednávka 1140200082 - karta C1; karta C3 
Opencard, karta C11 + služby

6611H01785 30.06.2011
17 573 690,00

0008936520000 5139 KDF Océ - Česká republika 0,00 814 921,20 f.č.12600778 na 1554751,20 6611H00504 01.04.2011

0008936520000 5139 KDF OCÉ - Česká republika, s. 0,00 877 740,00 reprografické služby na základě smlouvy o poskytování reprografických 
služeb leden 2011

6611H00071 16.03.2011

0008936520000 5139 KDF OCÉ - Česká republika, s. 0,00 103 104,00 fa 12600199 865058,40 Kč - reprografické služby na základě smlouvy  o 
poskytování reprografických služeb - prosinec 2010

110100106 17.01.2011

1 795 765,20
0008936520000 5169 KDF OLD WARHORSE s.r.o. 0,00 38 594,00 Obj. 1040100269 - tisk formulářů Souhlas se zpracováním osobních údajů 

100 000 ks.
104001779 12.01.2011

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - zajištění komunikačních, PR a dalších aktivit tiskového 
mluvčího pro OPENCARD 12/10

114000148 04.02.2011

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 79 720,00 2219/2009/INO - Zajištění komunikačních, PR a dalších aktivit tiskovém 
mluvčího projektu opencard 01/11

114000251 11.03.2011

0008936520000 5169 KDF Opatrný Martin 0,00 65 350,00 2219/2009/INO -Zajištění komunikačních, PR a dalších aktivit tiskovém 
mluvčího projektu opencard 02/11

114000464 27.04.2011
224 790,00

0008936520000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 58 800,00 Obj. 1140200127 - práce související se stěhováním PCKS 114000734 30.06.2011



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD Dal

0008936530000 5166 KDF Abbot Legal advokátní ka 0,00 229 176,00

0008936530000 5166 KDF Abbot Legal advokátní ka 0,00 182 610,00

0008936530000 5169 KDF atlantis software spol. s 0,00 429 465,00

0008936530000 5169 KDF Autocont CZ a.s. 0,00 238 800,00

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 9 210,80

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 13 766,40

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 4 847,90

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 6 218,90

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 5 088,00

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 4 983,40

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 6 427,60

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 6 215,20

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 6 426,60

0008936530000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00 7 149,80

0008936530000 5169 KDF City Parking Group s.r.o. 0,00 354 270,27

0008936530000 5169 KDF Cross Point, s.r.o. 0,00 1 008 886,00

0008936530000 5169 KDF Cross Point, s.r.o. 0,00 168 391,60

0008936530000 5169 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00 89 039,23

0008936530000 5169 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00 54 123,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta - US IS VZ 0,00 215 458,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 151 062,00

0008936530000 5169 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 300,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 208 828,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 132 430,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 150 144,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 131 206,00

0008936530000 5161 KDF ČESKÁ POŠTA, S.P. 0,00 156 230,00

0008936530000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00 123 726,00

0008936530000 5169 KDF ČVUT - fakulta elektrotec 0,00 21 600,00
0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00



0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 1 070 352,00

0008936540000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 1 202 731,00

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936540000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 467 092,00

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936540000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 1 612 762,50

0008936530000 5137 KDF Haguess, a.s. 0,00 343 860,00

0008936530000 5139 KDF Haguess, a.s. 0,00 7 544,40

0008936530000 5171 KDF Haguess, a.s. 0,00 14 742,00

0008936520000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 3 487 170,00

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936530000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00 2 862 227,00

0008936530000 5169 KDF Kolařík Ladislav 0,00 9 800,00

0008936530000 5166 KDF KŠD ŠŤOVÍČEK  advokátní k 0,00 67 500,00

0008936530000 5166 KDF KŠD Šťovíček advokátní ka 0,00 69 750,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 3 000,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 717 441,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 45 388,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 577 594,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 45 271,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 495 711,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 313 351,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 733 154,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 30 088,80

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 504 000,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 26 551,20



0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 759 082,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 44 952,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 800 321,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 47 184,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 415 627,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 277 863,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 36 207,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 262 291,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 422 431,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 109 370,40

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 250 740,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 26 469,60

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 724 683,60

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 51 016,40

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 276 000,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 596 437,20

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 338 560,80

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 908 802,00

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 52 510,00

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 561 880,80

0008936530000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00 17 671,20

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 252 000,20

0008936530000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00 26 488,80

0008936530000 5139 KDF Océ - Česká republika 0,00 207 564,00

0008936530000 5139 KDF Océ-Česká republika 0,00 57 217,20



0008936530000 5139 KDF Océ-Česká republika 0,00 447 000,00

0008936530000 5169 KDF Océ-Česká republika 0,00 843 663,60

0008936530000 5169 KDF Océ-Česká republika 0,00 138 120,00

0008936530000 5139 KDF Océ-Česká republika 0,00 11 095,20

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 424 800,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 357 678,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 312 000,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 212 400,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 424 800,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 396 000,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 38 322,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 424 800,00

0008936530000 5169 KDF Pasante s.r.o. 0,00 424 800,00

0008936530000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 0,00 205 830,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 1 380,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 4 596,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 748,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 4 260,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 4 260,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 4 260,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 4 260,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 5 220,00

0008936530000 5137 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 38 088,00

0008936530000 5139 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00 16 932,00

0008936530000 5162 KDF Telefónica  Czech Republi 0,00 75 173,52

0008936530000 5162 KDF Telefónica  Czech Republi 0,00 37 800,00

0008936530000 5162 KDF Telefónica Czech Repub 0,00 38 346,61



0008936530000 5162 KDF Telefónica Czech Repub 0,00 37 800,00

0008936530000 5162 KDF Telefónica Czech Repub 0,00 37 800,00

0008936530000 5169 KDF Telefónica Czech Repub 0,00 37 800,00

0008936530000 5162 KDF Telefónica Czech Repub 0,00 37 800,00

0008936530000 5162 KDF Telefónica Czech Repub 0,00 37 800,00

0008936530000 5166 KDF WEIL, GOTSHAL & MANGES s. 0,00 161 280,00

0008936530000 5166 KDF WEIL, GOTSHAL & MANGES s. 0,00 14 755,20

0008936530000 5166 KDF WEIL, GOTSHAL & MANGES, s 0,00 24 192,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, s.r.o. 0,00 412 808,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, s.r.o. 0,00 619 213,00

0008936530000 5137 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 13 200,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 21 600,00

0008936530000 5139 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 117 480,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 260 400,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 816 000,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 206 405,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 619 213,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 619 213,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 619 213,00

0008936530000 5169 KDF YOUR SYSTEM, spol.s r.o. 0,00 619 213,00

58 648 257,93

Investice 2012 - Opencard
0008936000000 6125 KDF Haguess, a.s. 0,00 53 853,60

0008936000000 6125 KDF YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 0,00 486 216,00

540 069,60

59 188 327,53





Popis Agend. číslo Dat. účt.

2645/2011/POS - INF/1415/2011 - Rámcová smlouva o poskytování 
právních služeb - Projekt konsolidace Opencard - 03/12

124000403 06.06.2012

2645/2011/POS - INF/1415/2011 - Rámcová smlouva o poskytování 
právních služeb - Projekt konsolidace Opencard - 02/12

124000338 18.04.2012

411 786,00
1794/2008/DIL - servisní  služby  rok 2012 - PKC 114001580 25.01.2012

Obj. 1240200154 - převzetí systému PKC do základní správy 124001101 19.12.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 08/12 124000800 02.10.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 09/12 124000889 02.11.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 02/12 124000493 05.06.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 12/11 124000495 05.06.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 03/12 124000496 05.06.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 04/12 124000500 05.06.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 06/12 124000627 06.08.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 07/12 124000728 07.09.2012

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 11/12 124001079 14.12.2012
70 334,60

Obj.1140200126 - objednávka SMS služeb - OPENCARD 01/12 124000167 20.02.2012

0638/2010/66/INO - dod.č.1 - zajištění přenosu dat z parkovacích 
automatů umístěných v ZPS MČ P3 - 1.5.2010 - 9.8.2011

124000124 13.02.2012

2575/2011/INO - Provoz sběrných míst OpenCard - za rok 2011 124000105 06.02.2012

2575/2011/INO - Provoz sběrných míst OpenCard - 1.pololetí 2012 124000642 25.07.2012

2803/2012/DOH - Rámcová smlouva o poskytování služeb elektronické 
komunikace - Serverhousing v BC Rosmarin

124001119 20.12.2012

2803/2012/DOH -  Rámcová smlouva o poskytování služeb elektronické 
konunikace - Serverhousing v BC Rosmarin

124001120 20.12.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb -zasílání 
Opencard 12/11

124000065 19.01.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 
Opencard 02/12

124000277 15.03.2012

2810/2012/INO - datové soubory z T&T - zavedení podavatele 124001097 18.12.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb pro 
Opencard

124000189 20.02.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 3895 ks 
 - Opencard - 07/12

124000736 21.08.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 4 416 
ks  - Opencard - 05/12

124000542 22.06.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 3859 ks 
 - Opencard - 06/12

124000674 25.07.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 
Opencard 03/12

124000414 27.04.2012

1686/2008/DOH - o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - 
Opencard - 04/12

124000467 28.05.2012
1 269 384,00

Obj. 1240200084 - testování parametrů karet Opencard 124000421 25.05.2012
2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 
08/12

124000774 02.10.2012



2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 
09/12

124000863 02.11.2012

2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 
05/12

124000510 03.07.2012

2741/40/03/2012/INO - základní podpora programového vybavení PCKS 
v měsíci 4/2012

124000433 05.06.2012

0713/66/2011/INO - dokončení migrace dat - 20 % z částky dle čl. IV. 
odst. 1 smlouvy

114001537 06.01.2012

2742/2012/INO - Rozšířené zákaznické služby a služby související se 
zpoplatněním Opencard

124000719 07.09.2012

2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 
06/12

124000646 09.08.2012

2742/2012/INO - Rozšířené zákaznické služby a služby související se 
zpoplatněním Opencard k 12.10.2012

124000903 13.11.2012

2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS za 
11/2012

124001125 20.12.2012

2742/2012/INO - rozšířená podpora programového vybavení PCKS 124001141 21.12.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu 
PCKS

124000682 24.08.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu 
PCKS

124000682 24.08.2012

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu 
PCKS

124000682 24.08.2012

2742/2012/INO - ROZŠÍŘENÉ PODPORY PROGRAMOVÉHO 
VYBAVENÍ PCKS - Prodloužení platnosti OC

124000604 25.07.2012

2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 
10/12

124001003 28.11.2012

2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 
07/12

124000720 29.08.2012
33 104 069,90

Obj. 1240200077 - odborné posouzení - cenové nabídky společnosti 
Haguess na Odkup HW z PCKS

124000297 18.04.2012

OBJ/66/01/000800/2011 -  právní služby související s přípravou a 
organizací  zadávacího řízení - Opencard

124000318 03.04.2012

Obj. 66/01/000800/2011 - právní služby související s přípravou a 
organizací  zadávacího řízení - Opencard

124000212 29.02.2012

obj. INF/1240200039 - Dodávka PVC karet 124000194 01.03.2012

2694/2011/DIL -  Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány  05/12

124000543 04.07.2012

2694/2011/DIL -  Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány  05/12

124000543 04.07.2012

2694/2011/DIL - Dodávka karet C1 a C3 124000712 04.09.2012

2694/2011/DIL - Dodávka karet C1 a C3 124000712 04.09.2012

2694/2011/DIL - obj.1240200091 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány 
 04/12

124000453 05.06.2012

2694/2011/DIL - obj.1240200091 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány 
 04/12

124000453 05.06.2012

2793/2012/DIL + Obj. 1240200179 - Dodávka čipových karet na sml. 
11370 ks vč. práce= 733 154,40 Kč a na obj. 10000 ks-504 000,00 Kč; 
;eTender  K-339-134-110

124000871 05.11.2012

2694/2011/DIL - dodávka karet  C3 - 09/12 124000872 05.11.2012

2793/2012/DIL + Obj. 1240200179 - Dodávka čipových karet na sml. 
11370 ks vč. práce= 733 154,40 Kč a na obj. 10000 ks-504 000,00 Kč; 
;eTender  K-339-134-110

124000871 05.11.2012

2694/2011/DIL - dodávka karet  C3 - 09/12 124000872 05.11.2012



2694/2011/DIL - Obj. 1240200043 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány+ 
služby

124000251 06.04.2012

2694/2011/DIL - Obj. 1240200043 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány+ 
služby

124000251 06.04.2012

2694/2011/DIL - + obj. 1240200114 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány 06/12

124000677 06.08.2012

2694/2011/DIL - + obj. 1240200114 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány 06/12

124000677 06.08.2012

2694/2011/DIL - dodávka karet C1 a C3 - 08/12 124000801 09.10.2012

2793/2012/DIL + Obj. 1240200171 - Dodávka čipových karet na sml. 
4288 ks vč. práce=288 153,60 Kč a na obj. 252 000,00 Kč; ;K-809-794-
800

124000802 09.10.2012

2694/2011/DIL - dodávka karet C1 a C3 - 08/12 124000801 09.10.2012

2793/2012/DIL + Obj. 1240200171 - Dodávka čipových karet na sml. 
4288 ks vč. práce=288 153,60 Kč a na obj. 252 000,00 Kč; ;K-809-794-
800

124000802 09.10.2012

2793/2012/DIL - Karta C1 - 6 519 ks -422 431,20 Kč; Obj. 1240200213 - 
 4 975 Ks - 250 740 Kč

124001080 14.12.2012

2694/2011/DIL - dodávka  229 ks karet  C3  + servis - 11/12 124001081 14.12.2012

2793/2012/DIL - Karta C1 - 6 519 ks -422 431,20 Kč; Obj. 1240200213 - 
 4 975 Ks - 250 740 Kč

124001080 14.12.2012

2694/2011/DIL - dodávka  229 ks karet  C3  + servis - 11/12 124001081 14.12.2012

2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány 12/11

124000070 25.01.2012

2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány 12/11

124000070 25.01.2012

Obj. 1240200133 - sml. 2694/2011/DIL - nepersonalizované osobní karty 
C11

124000676 25.07.2012

2694/2011/DIL - obj.1240200075 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány k 
31.3.2012

124000381 27.04.2012

2694/2011/DIL - obj.1240200075 - Dodávka oboustranně potištěných 
čipových karet, které budou graficky a elektronicky personalizovány k 
31.3.2012

124000381 27.04.2012

2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány - 01/12

124000181 28.02.2012

2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně potištěných čipových karet, které 
budou graficky a elektronicky personalizovány - 01/12

124000181 28.02.2012

2793/2012/DIL - Karta C1 54 ks 561 880,80 Kč a  Obj. 1240200193 - 
5000 ks C11-graf-personal. - 252 000,00 Kč

124000990 29.11.2012

2694/2011/DIL - dodávka  37 ks karet  C3  + servis - 10/12 124000991 29.11.2012

2793/2012/DIL - Karta C1 54 ks 561 880,80 Kč a  Obj. 1240200193 - 
5000 ks C11-graf-personal. - 252 000,00 Kč

124000990 29.11.2012

2694/2011/DIL - dodávka  37 ks karet  C3  + servis - 10/12 124000991 29.11.2012 10 750 139,00
818/2011 /INO - Obj. 1240200173 - 50 000 ks formulářů "žádost o vydání 
karty",  1 000 ks - "žádost....s kontaktním čipem", 100 000 ks "průvodní 
červené nosiče", 100 000 ks obálky

124000842 09.10.2012

Objednávka - Tisk a dodávka formulářů k zajištění provozu Pražského 
Centra Kartových Služeb

124000591 04.07.2012



Obj. 1240200121 - sml. INO/66/06/000818/2011 - Smlouva o zajištění 
outsourcingu reprografických služeb - Océ - Česká republika, s.r.o.

124000600 11.07.2012

Obj. 1240200023 - Výroba a dotisk formulářů k vydávání karty opencard, 
včetně DTP zpracování a dopravy

124000252 14.03.2012

Obj.1240200079 - Tisk a dodávka formulářů k zajištění provozu 
Pražského Centra Kartových Služeb

124000446 15.05.2012

Obj. 1240200156 - Tisk Podmínek pro vydávání a využívání Opencard 
včetně dopravy

124000737 21.08.2012
1 704 660,00

2584/2011/INO - Zajištění provozu Pražského kontaktního centra - 03/11 124000337 03.05.2012

2749/2012/INO - Zajištění provozu SKC -      4. -  31. 05. 2012 124000527 04.07.2012

Obj. 1240200146 -služby v souvislosti s provozem Pražského kontaktního 
centra - zpracování procesů fungování PKC, zpracování metodik pro zam. 
PKC a školení operátorů

124000745 04.09.2012

2584/2011/INO - Zajištění provozu Pražského kontaktního centra - 1.-
14.4.2012

124000432 05.06.2012

2584/2011/INO - Zajištění provozu Pražského kontaktního centra - 02/11 124000282 06.04.2012

2749/2012/INO - Zajištění provozu SKC -  06/12 124000634 06.08.2012

2749/2012/INO - Zajištění provozu SKC - 1.-3.7.2012 124000782 07.09.2012

2584/2011/INO - Zajištění provozu Pražského kontaktního centra - 12/11 124000067 25.01.2012

2584/40/02/2011/INO - Zajištění provozu Pražského kontaktního centra - 
služby za měsíc leden 2012.

124000152 28.02.2012
3 015 600,00

Obj.1240200113 - pro zajištění bezproblémového provozu Pražského 
Centra Kartových Služeb - revize smluvních podmínek mezi hlavním 
městem Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. - konkrétně o re

124000744 13.09.2012

205830
Obj. 1240200170  - servis tiskárny CP 60 - 1380,- Kč 124001035 05.12.2012

Obj. 1140200131 -  servisní a profylaktické práce 12/11 114001551 06.01.2012

Obj. 1240200089 - servis tiskáren (Opencard) - 04/12 124000423 10.05.2012

Obj.1240200089 - servis tiskáren pro OC - 09/12 124000843 11.10.2012

Obj. 1240200170 - pravidelné měsíční servisní prohlídky tiskáren v paláci 
Adria - 09/12

124000844 11.10.2012

Obj. 1240200170 - pravidelné měsíční servisní prohlídky tiskáren v paláci 
Adria - 11/12

124001050 11.12.2012

Obj.1240200089 - servis tiskáren pro OC - Škodův palác - 11/12 124001051 11.12.2012

Obj. 1240200089 - servis tiskáren (Opencard) - 05/12 124000517 12.06.2012

Obj. 1240200170 - pravidelné měsíční servisní prohlídky tiskáren v paláci 
Adria - 08/12

124000768 13.09.2012

Obj.1240200089 - servis tiskáren pro OC - 08/12 124000769 13.09.2012

Obj. 1240200170 - pravidelné měsíční servisní prohlídky tiskáren v paláci 
Adria - 10/12

124000964 13.11.2012

Obj.1240200089 - servis tiskáren pro OC - Škodův palác - 10/12 124000965 13.11.2012

Obj. 1240200089 - servis tiskáren (Opencard) - 07/12. 124000698 15.08.2012

Obj. 1240200089 - servis tiskáren (Opencard) - 06/12 124000626 17.07.2012

Obj. 1240200177 - Datacard CD800 C + 10x Ribbon CD - pro Opencard 124000882 17.10.2012

Obj. 1240200177 - Datacard CD800 C + 10x Ribbon CD - pro Opencard 124000882 17.10.2012
120 324,00

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard - 02/12 + 
12/11

124000254 14.03.2012

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard - 11/12 1201H01607 18.12.2012

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby pro Opencard - 01/12 124000180 23.02.2012



0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard -06/12 124000656 25.07.2012

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard -08/12 124000795 26.09.2012

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard -03/12 124000364 27.04.2012

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard - 10/12 124000984 28.11.2012

0807/2004/INO - mobilní telekomunikační služby - Opencard -09/12 124000874 30.10.2012
340 320,13

Obj. 1240200158 - OBJ/66/01/000637/2010 -  právní a poradenské služby 
pro OC do  04/2012

124000690 06.08.2012

obj. 1240200158 - právní zastupování HMP v řízení o rozkladu  za 
08/2012

124001124 20.12.2012

Obj. 1240200158  - OBJ/66/01/000637/2010 - právní a poradenské služby 
pro OC do  05/2012

124000650 06.08.2012
955 093,20

2675/2011/ - OPENCARD - správa technologické infrastruktury 114001597 01.02.2012

2675/2011/INO - Správa technologické infrastruktury Opencard - 01/12 124000179 28.02.2012

Obj. 1240200132 - CISCO ASA 5505 APPLIANCE 124000606 06.08.2012

Obj. 1240200157 - objednávka služeb - součinnost pro nasazení nového 
release systému SKC

124000715 07.09.2012

2676/2011/DIL - OPENCARD - výstavba a zprovozněníkomunikační 
infrastruktury v rámci objektů DC Dělnická ul. a Jungmannova ul. 2.část

124000076 21.02.2012

2676/2011/DIL - OPENCARD - výstavba a zprovozněníkomunikační 
infrastruktury v rámci objektů DC Dělnická ul. a Jungmannova ul. 2.část

124000076 21.02.2012

2747/2012/DIL - Dodatečné služby ke správě technologické infrastruktury 
Opencard - fakturována celá částka smlouvy

124000472 22.06.2012

2675/2011/INO - Správa technologické infrastruktury Opencard - 1.6. - 
11.6.2012

124000612 25.07.2012

2675/2011/INO - Správa technologické infrastruktury Opencard - 02/12 124000246 27.03.2012

2675/2011/INO - Správa technologické infrastruktury Opencard - 03/12 124000367 27.04.2012

2675/2011/INO - Správa technologické infrastruktury Opencard - 05/11 124000533 29.06.2012

2675/2011/INO - Správa technologické infrastruktury Opencard - 04/12 124000436 31.05.2012
23 780 742,27

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu 
PCKS

124000682 24.08.2012

2676/2011/DIL - OPENCARD - výstavba a zprovozněníkomunikační 
infrastruktury v rámci objektů DC Dělnická ul. a Jungmannova ul. 2.část

124000076 21.02.2012



0,00



411 786,00

70 334,60

1 177 277,60

143 162,23

1 269 384,00

22 897 816,00
2741/2012/INO - Základní podpora programového 
vybavení PCKS - 08/12



1 070 352,00

0713/66/2011/INO - dokončení migrace dat - 20 % 
z částky dle čl. IV. odst. 1 smlouvy

8 769 755,50
2742/2012/INO - rozšířená podpora programového 
vybavení PCKS

366 146,40

2750/2012/KUM - Nákup HW a systémového SW 
sloužícího k provozu PCKS

460 865,00

137 250,00



3 264 360,00

2793/2012/DIL Dodávka čipových karet na sml

7 485 779,00

2694/2011/DIL - Dodávka oboustranně 
potištěných čipových karet, které budou graficky a 
elektronicky personalizovány 12/11

10 750 139,00



3 015 600,00



2 963 068,00
provoz právní a konzsl

540 069,60 investece HW
0 investece SW

429465 poradenství
0 marketing

32 550 497,77 IT služby
24 713 201,96 provoz

955093,2 právní poradenství
59 188 327,53



ORG POL Agd. Dodavatel/odběratel MD

0008936000000 5166 KDF Abbot Legal advokátní ka 0,00

0008936000000 5166 KDF Advokátní kancelář Klára 0,00

0008936000000 5166 KDF Advokátní kancelář Klára 0,00

0008936000000 5137 KDF Alza.cz a.s. 0,00

0008936000000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF Autocont CZ a.s. 0,00

0008936000000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF AXIMA spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5191 POU Celní ředitelství BRNO 0,00

0008936500000 5169 KDF Cross Point, s.r.o. 0,00

0008936000000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936000000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936000000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936000000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936000000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936000000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00



0008936500000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936500000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936500000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936500000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936500000 5162 KDF ČD - Telematika a.s. 0,00

0008936500000 5162 KDF ČD-Telematika a.s. 0,00

0008936000000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00

0008936000000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00

0008936000000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00

0008936000000 5161 KDF Česká pošta, s.p. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF eMoneyServices s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF Haguess, a.s. 0,00

0008936000000 5166 KDF Ing. Martin Procházka 0,00

0008936000000 5166 KDF Ing. Martin Procházka 0,00

0008936000000 5166 KDF Ing. Martin Procházka 0,00

0008936000000 5166 KDF Ing. Martin Procházka 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00



0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5139 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936500000 5169 KDF MONET+,a.s. 0,00

0008936000000 5169 KDF Proact Czech Republic, s.r.o. 0,00

0008936000000 5166 KDF ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář 
s.r.o.

0,00

0008936000000 5169 KDF Scantypa 0,00

0008936000000 5169 KDF Scantypa 0,00

0008936000000 5137 KDF Servis Technik s.r.o. 0,00

0008936000000 5137 KDF Servis Technik s.r.o. 0,00



0008936000000 5137 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5139 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5139 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936500000 5169 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936000000 6125 KDF SpeedCard s.r.o. 0,00

0008936500000 5162 KDF Telefónica Czech Republic, a.s. 0,00

0008936000000 5139 KDF TPC spol. s r.o. 0,00

0008936000000 5166 KDF WEIL, GOTSHAL & MANGES s. 0,00

0008936000000 5166 KDF WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní 
kancelář

0,00

108400 investece HW 108799
0 investece SW 0

108400 poradenství 1 579 942,00
51675885 marketing 0

IT služby 36 304 049,00
provoz 13 236 449,00
právní poradenství 446 646,40

51675885,4

-0,399999999



Dal Popis Agend. číslo

38 236,00 2645/2011//POS  - INF/1415/2011 - právní služby  - "Projekt konsolidace OpenCard a zajištění 
chodu OC ve střednědobém horizontu - 04/13

134000771

48 992,00 Obj. 1340200148 - právní služby -  ÚOHS - S535/2013/VZ-16649/2013/552/LKo -Opencard 134000936

60 500,00 Obj. 1340200148 - právní služby -  ÚOHS - S535/2013/VZ-16649/2013/552/LKo -Opencard 134001239

10 580,00 Obj. 27082440 - 2x pokladní tiskárna STAR TSP 143U ECO černá 134001006

125 779,50 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 05/13 134000530

107 811,00 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 06/13 134000645

129 349,00 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 07/13 - poslední faktura na obj. 11/13 134000730

59 290,00 Obj. 1340200164 - poradenské služby 10/13 134001049

47 432,00 Obj. 1340200164 - poradenské služby v oblasti  IT - 11/13 134001236

17 820,00 Obj.1240200197  - Poradenské služby v oblasti SKC 12/12 134000033

155 727,00 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 01/13 134000142

161 716,50 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 02/13 134000220

143 748,00 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 03/13 134000323

131 769,00 Obj. 1340200011 - Poradenství v oblasti SKC - 04/13 134000430

18 673,00 Obj. 1340200038 - podpora serveru pro PCKS -( CarePack pro server SZA v PCKS) 134000374

4 680,20 Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 05/2013 134000547

4 004,00 2592/2011/INO - Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 06/2013 134000646

5 125,10 2592/2011/INO - Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 07/2013 134000745

5 816,60 2592/2011/INO - Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 08/2013 134000829

11 595,30 2592/2011/INO - Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 09/2013 134000968

6 733,80 2592/2011/INO - Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 10/2013 134001080

5 077,40 Obj. 1140200126 - služby directsms.sluzba.cz 12/12 134000075

7 741,80 Obj. 1140200126 - directsms služba 01/13 134000200

6 192,80 Obj. 1140200126 - directsms služba 02/13 134000243

6 268,00 Obj. 1140200126 - directsms služba 05/12 134000251

6 402,70 Obj. 1140200126 - directsms služba 03/13 134000386

4 583,10 Obj. 1140200126 - directsms služba 04/13 134000451

600 000,00 Pokuta ÚOHS ve věci VZ na dodávky licence kartové aplikace parkování a zajištění provozu PCKS 
týkající se projektu Opencard.

1340V00025

320 705,40 2575/2011/INO - přijaté žádosti o vydání OPENCARD 134000108

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  06/13 134000693

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  07/13 134000752

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  08/13 134000842

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  09/13 134000978

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  10/13 134001070

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  11/13 134001258



556 800,00 2829/2012/INO - Úprava infrastruktury za účelem řádného fungování serverů Objednatele 
umístěných v BC Rosmarin k 31.12.2012

134000071

58 728,00 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  12/12 134000084

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  01/13 134000174

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  02/13 134000257

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  04/13 134000452

59 217,40 2803/2012/DOH - SERVERHOUSING, INTERNET - Dělnická - Rosmarin - paušál  03/13 134000365

320 456,70 1686/2008/DOH - kompletace zásilek ve středisku Postservis - do 1.5.2013 134000601

461 784,00 1686/2008/DOH - kompletace zásilek ve středisku Postservis - do 30.5.2013 134000602

440 729,20 1686/2008/DOH - kompletace zásilek ve středisku Postservis - do 30.6.2013 134000664

1 230 804,50 1686/2008/DOH - kompletace zásilek ve středisku Postservis - 07/13 134000731

224 954,00 2742/2012/INO - rozšířená podpora databází a programového vybavení PCKS 05/13 134000533

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 05/13 134000534

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 06/13 134000656

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 07/13 134000742

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 08/13 134000833

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 09/13 134000950

664 879,00 2742/2012/INO - 75% plnění "Úpravy systému SKC v návaznosti na VZ na dodavatele čipových 
karet." (zbývajících 25 % až po implementaci na produkčnní prostředí)

134000951

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 10/13 134001072

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 11/13 134001241

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 01/13 134000193

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 02/13 134000237

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 03/13 134000340

771 583,00 2742/2012/INO - rozšířená podpora databází a programového vybavení PCKS 03/13 134000341

2 886 079,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 04/13 134000442

2 862 227,00 2741/2012/INO - Základní podpora programového vybavení PCKS - 12/12 134000068

151 200,00 Obj. 1340200110 - poradenské služby v oblasti technologie a obchodních modelů platebních a 
municipálních karet  - 07/13

134000707

91 800,00 Obj. 1340200110 - poradenské služby v oblasti technologie a obchodních modelů platebních a 
municipálních karet  - 08/13

134000802

162 000,00 Obj. 1340200110 -  poradenské služby v oblasti technologie a obchodních modelů platebních a 
municipálních karet  - 09/13

134000929

94 500,00 Obj. 1340200110 -  poradenské služby v oblasti technologie a obchodních modelů platebních a 
municipálních karet  - 10/13

134001021

63 895,00 2793/2012/DIL - dodávka čipových karet včetně služeb grafické a el. personalizace INF/1267/2012- 
karta C1 a C11 - 05/13

134000541

73 074,00 2694/2011/DIL - provoz dispečinku, Karta Opencard C3 - 20 ks, ruční vkládání - 05/13 134000542

447 648,00 2856/2013/DIL - dodávka čipových karet OC 8 863 ks C1 a 503 ks C2 134000543

411 419,00 2856/2013/DIL - Obj. 1340200094 - polotovary osobních karet Opencard C1 8 608 ks (5000 ks z 
objednávky)

134000654

297 811,00 2856/2013/DIL - Obj. 1340200120 - polotovary os.karet OC C1  6 233 ks 134000741

47 030,00 2856/2013/DIL -  polotovary os.a anonym. karet OC 984 ks - 08/13 134000817

299 299,00 2694/2011/DIL - Obj. 1340200131 - Karta C1 4055 ks; Karta C11-grafická personalizace 5 326 ks, 
provoz dispečinku

134000818



971 078,00 2951/2013/DOH - dodávka čipových karet vč. služeb grafické a elektronické úersonalizace ev.č. VZ 
241774 - peronal. karta C1 12356 ks; polotovar os. karty C11 9 687 ks

134000945

451 507,00 2951/2013/DOH - dodávka čipových karet vč. služeb grafické a elektronické personalizace ev.č. VZ 
241774 - peronal. karta C1 5422 ks; polotovar os. karty C11 5 000 ks

134001047

234 073,00 2951/2013/DOH - dodávka čipových karet vč. služeb grafické a elektronické úersonalizace ev.č. VZ 
241774 - peronal. karta C1 1243 ks; polotovar os. karty C11 5000 ks

134001048

267 930,00 2951/2013/DOH - dodávka čipových karet vč. služeb grafické a elektronické úersonalizace ev.č. VZ 
241774 - peronal. karta C1 5242 ks; polotovar os. karty C11 minus142 ks

134001201

10 507,20 2694/2011/DIL - personalizace 22 ks  karet Opencard +  provoz dispečinku  12/12 134000053

733 846,00 2793/2012/DIL - Obj. 1240200239 - dodávka 10 000 ks čipových karet  C11 vč. služeb grafické a 
el. personalizace + 3 547 ks karta C1

134000054

423 120,00 2793/2012/DIL - dodávka čipových karet 6217 ks karta c1, 417 ks karta C2, -144 ks karta C11 134000155

15 892,14 2694/2011/DIL - provoz dispečinku , karta Opencard C3 - 33 ks a její ruční vkládání 134000156

7 705,28 2694/2011/DIL - provoz dispečinku , karta Opencard C3 - 16 ks a její ruční vkládání - 02/13 134000234

286 385,58 2793/2012/DIL - dodávka čipových karet 4383 ks karta C1, 2181 ks karta C11;;     doklad opraven 
30.4.2013  č.d. 900001107 - nešla vazba na fakturu

134000235

110 838,42 2793/2012/DIL - dodávka čipových karet 4383 ks karta C1, 2181 ks karta C11;;     doklad opraven 
30.4.2013  č.d. 900001107 - nešla vazba na fakturu

134000235

38 177,92 2694/2011/DIL - provoz dispečinku , karta Opencard C3 - 24 ks a její ruční vkládání - 03/13 134000320

493 259,00 2793/2012/DIL - dodávka čipových karet 5040 ks karta C1, 3226 ks karta C11 134000321

403 184,00 2793/2012/DIL - Obj. 1340200037 - dodávka čipových karet - C1 4 277 ks, Karta C11-grafická 
personalizace 2438 ks, C2 - 3 ks

134000431

6 742,00 2694/2011/DIL - provoz dispečinku, Karta Opencard C3 - 14 ks, ruční vkládání 134000432

26 620,00 2694/2011/DIL - provoz dispečinku, Karta Opencard C3 - 20 ks, ruční vkládání - 05/13 134000542

79 996,00 2694/2011/DIL -  náklady na manipulaci přesahující rozsah uvedený v Příloze č. 2 smlouvy + 
provoz dispečinku  06/13

134000655

95 951,00 2694/2011/DIL - provoz dispečinku, náklady na manipulaci přesahující rozsah uvedený vpř.č.2 
smlouvy

134000740

337 353,00 2694/2011/DIL - Obj. 1340200131 - Karta C1 4055 ks; Karta C11-grafická personalizace 5 326 ks, 
provoz dispečinku

134000818

140 290,00 Obj. 1240200235 - úprava rozhraní systému SKC pro čipové technologie EV1 134000009

26 452,80 2694/2011/DIL - personalizace 22 ks  karet Opencard +  provoz dispečinku  12/12 134000053

26 699,86 2694/2011/DIL - provoz dispečinku , karta Opencard C3 - 33 ks a její ruční vkládání 134000156

26 658,72 2694/2011/DIL - provoz dispečinku , karta Opencard C3 - 16 ks a její ruční vkládání - 02/13 134000234

213 725,00 Obj. 1240200236 - úprava systému personalizace pro elek. podání zásilek na Českou poštu vč. 
úpravy tisku adres na nosiči karty

134000256

58,08 2694/2011/DIL - provoz dispečinku , karta Opencard C3 - 24 ks a její ruční vkládání - 03/13 134000320

26 656,00 2694/2011/DIL - provoz dispečinku, Karta Opencard C3 - 14 ks, ruční vkládání 134000432

14 864,00 Obj. 1340200112 - odkup pásek - data Opencard č. 112 134000914

133 100,00 2645/2011/POS - INF/1971/2011 - právní služby v souvislosti sr zadávacím řízením "Dodávka 
čipových karet vč. služsb grafické a elektronické personalizace"

134000864

3 025,00 Obj. 1340200107 - grafická úprava anonymní karty OC 134000729

18 150,00 Obj. 1340200134 - grafická úprava jednotlivých druhů karet Opencard 134000792

14 157,00 Obj. 1340200078 - 6ks čteček karet OMNIKEY 134000490

43 197,00 Obj. 1340200185 - 3x skener vč. 36 měs. záruky 134001220



74 040,00 Obj. 1340200155 -  tiskárny karet pro Opencard 134000925

16 132,00 Obj. 1340200061 - Tiskárna Datacard CD800_ 2 ks, tisková páska typ 535000-003_ 5ks 134000494

38 665,00 Obj. 1340200155 -  tiskárny karet pro Opencard 134000925

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 05/13 134000504

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 06/13 134000626

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 07/13 134000715

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 08/13 134000805

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 09/13 134000926

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 10/13 134001016

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren  - OC- 11/13 134001128

5 402,40 Obj. 1240200089 - - servis tiskárny SP75 124001152

5 220,00 Obj. 1240200089 - pravidelný servis tiskáren v paláci Adria - Opencard 12/12 134000004

4 260,00 Obj. 1240200170 - pravidelný servis tiskáren - Opencard - Škodův palác - 12/12 134000005

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren - 03/13 134000376

16 759,00 Obj. 1340200012 - servis tiskáren - 04/13 134000424

108 779,00 Obj. 1340200061 - Tiskárna Datacard CD800_ 2 ks, tisková páska typ 535000-003_ 5ks 134000494

37 800,00 0807/2004/INO - parkování - Opencard 12/12 134000052

5 080,00 Obj. 1340200062 - 2x pokladní zásuvka vč. kabelu 134000489

67 082,40 Obj.1340200101 - 1240200158 - OBJ/66/01/000637/2010 - právní a poradenské služby pro OC do 
09/2013 - konečná faktura.

134000999

98 736,00 Obj.1240200158 - OBJ/66/01/000637/2010 - právní a poradenské služby pro OC do 04/2013. 134000566

74 220,80
50 691 461,20

1 092 824,10

#########



Dat. účt.

02.09.2013

20.11.2013

16.12.2013
109 492,00

04.11.2013

08.07.2013

02.08.2013

02.09.2013

10.12.2013

19.12.2013

31.01.2013

05.03.2013

29.03.2013

03.05.2013

04.06.2013 1 080 442,00

15.05.2013

20.06.2013

01.08.2013

28.08.2013

01.10.2013

05.11.2013

04.12.2013

05.02.2013

07.03.2013

02.04.2013

21.03.2013

07.05.2013

04.06.2013 74 220,80

12.11.2013

25.01.2013

26.07.2013

23.08.2013

23.09.2013

22.10.2013

20.11.2013

19.12.2013



28.02.2013

25.01.2013

26.02.2013

26.03.2013

27.05.2013

25.04.2013
1 207 702,00

08.07.2013

08.07.2013

25.07.2013 2 453 774,40
23.08.2013

08.07.2013

11.07.2013

08.08.2013

05.09.2013

09.10.2013

07.11.2013

04.11.2013

06.12.2013

19.12.2013

01.03.2013

05.04.2013

07.05.2013

09.05.2013

07.06.2013

31.01.2013 36 270 512,00

28.08.2013

01.10.2013

08.11.2013

10.12.2013
499 500,00

11.07.2013

11.07.2013

11.07.2013

07.08.2013

02.09.2013

01.10.2013

02.10.2013



05.11.2013

10.12.2013

10.12.2013

16.12.2013

31.01.2013

31.01.2013

07.03.2013

07.03.2013

02.04.2013

02.04.2013

30.04.2013

03.05.2013

03.05.2013

03.06.2013

03.06.2013

11.07.2013

07.08.2013

02.09.2013

02.10.2013

22.01.2013

31.01.2013

07.03.2013

02.04.2013

05.04.2013

03.05.2013

03.06.2013 7 094 882,00

30.10.2013 Proact Czech Republic, s.r.o.

14.10.2013
133 100,00

02.09.2013

16.10.2013 21 175,00

25.06.2013

16.12.2013 57 354,00



01.11.2013

28.06.2013

01.11.2013

08.07.2013

31.07.2013

27.08.2013

01.10.2013

31.10.2013

29.11.2013

12.12.2013

08.01.2013 651 699,00
08.01.2013

08.01.2013

15.05.2013

27.05.2013

28.06.2013
294 550,40 108 779,00

30.01.2013

25.06.2013

08.11.2013

28.06.2013
165 818,40



Zásadní 
milníky

2005 - 2007 realizace SKC
2008 - 2009 pilotní provoz
2009 - 2010 provoz - Haguess správcem PCKS
2010 - 2011 Migrace PCKS pod správu HMP

2011 Provoz PCKS pod správou HMP
2012 Strategie dalšího rozvoje projetku
2013

Etapy dle jednotlivých let:

2005 příprava dokumentace k SKC
2006

2007

2008

2009 zajištění provozu PCKS;servisní podpora; služby tiskové mluvčího projektu; dozor investora I   
2010

2011

2012 provoz PCKS pod správou MHMP; zpracování strategie dalšího rozvoje PCKS

2013 zavední EV1, soutěž na dodavatele karet, 

MIFARE Desfire EV1, 

ukočení zkušebního provozu SKC; moduly IS pro použití OC jako zaměstnanecké karty; snaha     
s HGS; rozšíření licence SKC; 3 audity (Nexia, Apogeo, eFractal; provoz PCKS;upozornění ÚHO       
o zadávání VZ; šetření projektu protikorupční policiií;migrace na elektronické jízdné; vypsání     
migrace PCKS pod vlastní správu HMP; převzetí systému od spol. Haguess; vysoutěžení doda     
prostor BO; personální zajištění provozu

Etapy projetku Opencard

návrh řešení SKC, příprava realizace; technologie pro kartové centrum; dodávka technického      
50000 karet Mif.Classic; příprava business plánu; přípava koncepce centra kartových služeb;   
licence KAP; dodávka + úpravy parkomatů; dodávky HW; návrh aplikace "Vím, jak řídím"; zaj    
poimplementační podpora; vytvoření komunikační strategie; podpora a servis SW PKI pro či      
vytvoření grafického návrhu karty
vznik infokiosků;řízení projetku externími poskytovately služ; zpracování strategie zavedení O      
KAP,HSM,SAM; konzultační, poradenské, právní služby

podepsání servisní smlouvy a rozšířenou podporu
výběrové řízení na dodvatele karet ukončení z r 2011 



          CT projektů Opencard;

      

            a o přenastavení licenčního vztahu 
            OS, že HMP může porušovat zákon 
          í VZ na nového provozovatele 

            avatelů služeb; zajištění vlastních 
    

          o řešení + SW, licence, nákup 
           příprava marketingové strategie
             jištění provozu PCKS; 

           povou kartu; vývoj SMS brány; 
   

         Openard v PID; rozšíření licence 
    

     
         





















Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2301 ze dne 3. 12. 2013 

DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU 
 

(Letter of Intent) 
 

 
 
 
Účastníci: 
 
eMoneyServices s.r.o. 
se sídlem Petrská 1426/1, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 241 87 933, zapsaná v obchodním 
rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 186877, zastoupené  
Michalem Šilhákem, jednatelem společnosti 
 
(dále jen "EMS") 
 
a 
 
Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01, IČO: 000 64 581, zastoupené 
Evou Vorlíčkovou, radní a 
Jiřím Vávrou, I. náměstkem primátora 
 
(dále jen "HMP") 
 
(dále společně také jako „účastníci“) 
 
 
 
 

Preambule 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) EMS nabyla na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 31.10.2012 mezi 

EMS jako kupujícím a společností HAGUESS, a.s., se sídlem Průhonice, Na Michovkách 
I. 686, PSČ 252 43, IČO: 250 85 166 („HAGUESS“), jako prodávajícím, část podniku 
od právě uvedeného prodávajícího; 

 
B) V důsledku nabytí části podniku uvedené výše v bodě A) této Preambule převzala EMS 

na místo společnosti HAGUESS jako poskytovatele mimo jiné práva a povinnosti ze 
smluvního vztahu s HMP založeného Smlouvou o poskytování základní podpory 
programového vybavení uzavřenou dne 6.4.2012 (dále také jen „Smlouva o poskytování 
podpory HMP“) a ze smluvního vztahu založeného Smlouvou o poskytování rozšířené 
podpory programového vybavení uzavřenou rovněž dne 6.4.2012 (dále také jen 
„Smlouva o poskytování rozšíření podpory programového vybavení HMP“); 

 
C) Na základě Smlouvy o poskytování podpory HMP (jakož i obdobně na základě Smlouvy 

o poskytování rozšíření podpory programového vybavení HMP) je EMS povinna 
poskytovat ve prospěch HMP a za úplatu služby vymezené v článku 2. Smlouvy o 



 
 

Strana  2 z 9 

poskytování podpory HMP, přičemž tyto služby se vztahují k provozu Pražského centra 
kartových služeb (dále jen „PCKS“), zejména pak k podpoře při provozování 
softwarového vybavení zajišťujícího chod PCKS, přičemž Smlouva o poskytování 
podpory HMP byla uzavřena na dobu do 6.4.2014; 

 
 

D) V důsledku nabytí části podniku uvedené výše v bodě A) této Preambule převzala EMS 
na místo společnosti HAGUESS jako poskytovatele mimo jiné práva a povinnosti ze 
smluvního vztahu s DPP založeného Smlouvu o poskytování základní podpory 
programového vybavení uzavřenou dne 21.12.2012 (dále také jen „Smlouva o 
poskytování podpory DPP“) a ze smluvního vztahu založeného Smlouvu o poskytování 
rozšířené podpory programového vybavení uzavřenou rovněž dne 21.12.2012 (dále také 
jen „Smlouva o poskytování rozšíření podpory programového vybavení DPP“); 

 
E) Na základě Smlouvy o poskytování podpory DPP (jakož i obdobně na základě Smlouvy o 

poskytování rozšíření podpory programového vybavení DPP uvedené rovněž 
v předchozím bodě D) této Preambule) je EMS povinna poskytovat ve prospěch DPP a za 
úplatu služby vymezené v článku 2. Smlouvy o poskytování podpory DPP, přičemž tyto 
služby se vztahují k provozu Dopravního odbavovacího systému (dále jen „DOS“), 
zejména pak k podpoře při provozování softwarového vybavení zajišťujícího chod DOS, 
přičemž Smlouva o poskytování podpory DPP byla uzavřena na dobu do 31.12.2014; 

 
F) V důsledku nabytí části podniku uvedené výše v bodě A) této Preambule převzala EMS 

na místo společnosti HAGUESS jako poskytovatele práva a povinnosti ze smluvních 
vztahů s HMP založených licenčními a dalšími smlouvami, uvedenými v Příloze č. 1, 
když na základě uvedených smluv poskytuje EMS  ve prospěch HMP licence k užití 
softwarového vybavení zajišťujícího chod PCKS; 

 
G) V důsledku nabytí části podniku uvedené výše v bodě A) této Preambule převzala EMS 

na místo společnosti HAGUESS, a.s. jako poskytovatele práva a povinnosti ze smluvních 
vztahů s DPP založených licenčními a dalšími smlouvami, uvedenými v Příloze č. 2, 
když na základě uvedených smluv poskytuje EMS ve prospěch DPP licence k užití 
softwarového vybavení zajišťujícího chod DOS; 

 
H) HMP zvažuje provedení transformace projektu „Opencard“ způsobem popsaným níže; 

 
I) Účastníci hodlají do budoucna spolupracovat na tom, aby HMP, či jím určený subjekt, 

mohlo i nadále účinně využívat a dále rozvíjet uvedené programové vybavení a účastníci 
hodlají rovněž smírně řešit veškeré případné neshody související s vypořádáním 
některých práv; 

 
ROZHODLI SE ÚČASTNÍCI UZAVŘÍT TUTO DOHODU O SPOLEČNÉM POSTUPU 
(Letter of intent – „LOI“). 
 
 

I. Prohlášení HMP 
 
1. HMP tímto prohlašuje, že rozdělení systému PCKS a projektu Opencard mezi 

vícero odborů HMP a další instituce (kdy Dopravní podnik hl.m.Prahy (DPP) 
provozuje a rozvíjí DOS, zatímco různé odbory magistrátu HMP provozují a 



 
 

Strana  3 z 9 

rozvíjejí správu držitelů a ostatní aplikace) považuje za neúčelné a je toho názoru, 
že toto uspořádání má negativná dopady na další vývoj projektu, kde celkový 
rozvoj je v důsledku oddělených funkčností dopravní aplikace a ostatních aplikací 
v rámci software pro zajišťujícího provoz Opencard velmi komplikovaný a 
náročný na jednání mezi správci (DPP a MHMP) navzájem a dále i vůči 
dodavatelům služeb s tím souvisejících, a to rovněž z toho důvodu, že provoz 
dílčích aplikací je předmětem samostatných smluv uzavřených vždy mezi 
dotčeným provozovatelem a poskytovatelem služeb s dílčí aplikací souvisejících. 
 

2. V návaznosti na v předchozím bodě 1. uvedené HMP dále prohlašuje, že 
vypracovalo záměr nahradit popsaný provozní model projektu „Opencard“ 
takovým provozním modelem, v jehož rámci by veškeré činnosti a služby 
zajišťované ve prospěch koncových uživatelů projektu „Opencard“ byly 
zajišťovány jediným subjektem. Takto nově vymezený provozní model by dále 
umožnil HMP navázat spolupráci se strategickým partnerem, který by byl 
připraven s HMP při provozu projektu „Opencard“ jako systému dopravně-
municipální karty spolupracovat. 

 
3. Dlouhodobým záměrem HMP je tak provedení takových organizačních změn 

v rámci systému PCKS, DOS a v rámci chodu projektu „Opencard“, které 
soustředí veškeré činnosti s tím související u jednoho provozovatele s tím, že 
následně předpokládá realizaci zadávacího řízení v souladu s přísl. ustanoveními 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (např. v podobě soutěžního 
dialogu či otevřené soutěže ze straně HMP jako zadavatele resp. uvedeného 
jednotného provozovatele jako zadavatele), jehož výsledkem bude výběr 
strategického partnera pro účely projektu „Opencard“. 

 
4. V návaznosti na výše uvedené hodlá tak HMP učinit veškeré nezbytné kroky 

směřující k tomu, aby byly veškeré provozní činnosti související s projektem 
„Opencard“ soustředěny do jednoho subjektu a aby bylo následně možné 
realizovat  zadávací řízení týkající se výběru strategického partnera pro výkon 
těchto činností. 

 
5. HMP tak hodlá založit obchodní společnost, jejímž bude HMP jediným 

společníkem či akcionářem, přičemž na tuto společnost zamýšlí HMP přenést 
v maximální možné míře veškeré činnosti související s provozem projektu 
„Opencard“. 

 
 

 
II. Prohlášení EMS 

 
1. EMS prohlašuje, že bere na vědomí záměr HMP provést v rámci chodu projektu 

„Opencard“ organizační změny popsané výše v článku I. tohoto LOI. 
 

2. EMS rovněž prohlašuje, že ve prospěch HMP vypracovalo a HMP předalo 
„Analýzu řešení transformace projektu Opencard“, přičemž z uvedené analýzy 
vyplývá, že záměr HMP sjednotit relevantní činnosti pod jednoho provozovatele 
popsaný v článku I. tohoto LOI odpovídá i názoru EMS na vhodné a hospodárné 
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uspořádání chodu projektu a EMS  je připraveno za určitých podmínek na uvedené 
transformaci spolupracovat. 

 
3. EMS uvádí, že část jeho podnikatelských aktivit souvisí s poskytování služeb ve 

prospěch HMP jakož i ve prospěch DPP (na základě smluv uvedených v Preambuli 
k tomuto LOI) v přímé souvislosti s projektem „Opencard“, přičemž takto 
označené činnosti a prostředky v rámci společnosti EMS lze vymezit jako 
samostatné a oddělitelné organizační uskupení, celek. Vzhledem k dlouhodobému 
záměru HMP popsanému výše v článku I. tohoto LOI je přitom EMS připraveno 
nabídnout ve prospěch HMP úplatný převod prostředků a zdrojů souvisejících 
s poskytováním těchto služeb takovým způsobem, aby zamýšlený jednotný 
provozovatel celého projektu „Opencard“ mohl provozní činnosti zajišťované 
v současné době na základě Smlouvy o poskytování podpory HMP a Smlouvy o 
poskytování podpory DPP realizovat samostatně bez využití EMS či jiných 
dodavatelů. 

 
4. EMS dále uvádí, že s přihlédnutím k počtu doposud vydaných uživatelských karet 

v rámci projektu „Opencard“ eviduje za HMP a DPP doposud nevyúčtované 
pohledávky na úplatu licenční odměny ze smluv uvedených v bodu F) a G) 
Preambule k tomuto LOI. 

 
5. S přihlédnutím k záměru HMP uvedenému v článku I. EMS dále výslovně 

prohlašuje, že je připraveno poskytnout ve prospěch určeného jednotného 
provozovatele služby spočívající v takových úpravách v současnosti využívaného 
softwarového vybavení PCKS a DOS, na jejichž základě dojde na ke vzniku zcela 
samostatného softwarového vybavení výlučně v majetku osoby určené ze strany 
HMP, které bude poskytovat technickou platformu pro případný vstup 
strategického partnera a ke kterému rovněž EMS sestaví a za sjednaných podmínek 
předá úplnou dokumentaci umožňující budoucí úpravy tohoto softwarového 
vybavení ze strany případného strategického partnera.  

 
 

III. Prohlášení účastníků o společném jednání 
 

V návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli k tomuto LOI jakož i v  návaznosti 
na záměr HMP popsaný v článku I. tohoto LOI a s přihlédnutím ke skutečnostem a 
připravenosti EMS, jak jsou tyto uvedeny v článku II tohoto LOI, prohlašují smluvní 
strany, že bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto LOI zahájí jednání týkající se 
jejich případné spolupráce, a to v následujícím rozsahu:  

 
1. Účastníci projednají právní důvod a rozsah tvrzených práv a pohledávek EMS, jak 

jsou tyto uvedeny v článku I. bodě 4. tohoto LOI a v případě shody na existenci a 
rozsahu těchto pohledávek projednají způsob jejich úhrady, a to případně i s 
ohledem na ujednání obsažené v bodě 3. tohoto článku. 

 
2. Vzhledem k tomu, že HMP a DPP v současnosti pro zajištění komplexního chodu 

projektu „Opencard“ využívá softwarového vybavení poskytovaného na základě 
příslušných licenčních dohod ze strany EMS, jakož i vzhledem k tomu, že další 
využití, úpravy či nahrazení tohoto softwarového vybavení by mělo být výsledkem 
zadávacího řízení popsaného v rámci článku I. bodu 3. tohoto LOI, projednají 
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smluvní strany předloženou nabídku EMS na poskytnutí služby popsané v článku 
II. bodu 5. tohoto LOI tak, aby HMP mohlo analyzovat možnost zajištění dalšího 
chodu a nutnost případného rozvoje stávajícího programového vybavení sloužícího 
v rámci projektu „Opencard“ po dobu, než dojde k výběru strategického partnera 
ve smyslu článku I. bodu 4. tohoto LOI. 

 
3. Vzhledem k tomu, že pro zajištění dalšího chodu projektu „Opencard“ je nezbytné 

rovněž zajistit zdárnou funkčnost stávajícího softwarového vybavení uvedeného v 
bodě C) a E) Preambule, jak je v současnosti tato funkčnost zajištěna i ze strany 
EMS  na základě Smlouvy o poskytování podpory HMP a Smlouvy o poskytování 
podpory DPP, projednají smluvní strany rovněž možnost úplatného nabytí 
prostředků a zdrojů EMS používaných v současnosti za účelem poskytování 
provozních služeb v souvislosti s projektem „Opencard“, a to úplatného nabytí ze 
strany HMP označeným jednotným provozovatelem..  

 
4. Účastníci prohlašují, že veškerá vzájemná jednání popsaná v bodech 1. až 3. tohoto 

článku hodlají realizovat v nejbližší budoucnosti tak, aby byly na straně HMP 
splněny potřebné předpoklady pro rozhodnutí o dalším postupu při zajištění 
dalšího provozu projektu „Opencard“ s dostatečným předstihem před koncem 
doby poskytování služeb EMS na základě Smlouvy o poskytování podpory HMP.  

 
 
 

IV. Doba trvání a výpověď 
 

1. Každý z účastníků je oprávněn toto LOI vypovědět písemnou výpovědí s 
jednoměsíční výpovědní lhůtou.  
 

2. Nebude-li toto LOI vypovězeno, zaniká automaticky ke dni 2.4.2014, pokud se 
účastníci písemně nedohodnou jinak.  

 
3. Ani jeden z účastníků nebude mít po ukončení tohoto LOI jakýchkoliv závazků či 

povinností v souvislosti s tímto LOI. Pro odstranění všech pochybností smluvní 
strany výslovně sjednávají, že v souvislosti s ukončením tohoto LOI nevznikne 
nárok na úhradu jakékoliv smluvní pokuty či odstupného.  
 

 
V. Oznámení a souhlasy 

 
1. Jakékoliv oznámení činěné mezi účastníky v souvislosti s tímto LOI musí být 

učiněno písemně a adresováno dále uvedeným odpovědným osobám příslušné 
strany a na dále uvedenou adresu:  

Oznámení pro HMP: 

Jméno: Jan Vašíček 
Další údaje: radní 
Email: Jan.Vasicek@praha.eu  
Adresa: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město 110 00 

Oznámení pro EMS: 
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Jméno: Michal Šilhák 
Další údaje: jednatel 
Email: michal.silhak@emoneyventures.com 
Adresa: Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 

 
 

VI. Závěrečná ujednání 
 

1. Změna tohoto LOI může být prováděna pouze formou písemných dodatků, které musí 
být podepsány všemi účastníky.  

 
2. Žádná strana není oprávněna k postoupení jakýchkoliv práv, nároků nebo závazků, 

vyplývajících z tohoto LOI, aniž by si vyžádala předchozí souhlas všech ostatních 
stran. 
 

3. Tento LOI nepředstavuje žádným způsobem předběžnou smlouvu, smlouvu o uzavření 
smlouvy budoucí nebo jiný právně srovnatelný právní úkon, který by mohl mít účinek 
přesahující prosté stanovení úmyslů a společných záměrů projednat v tomto LOI 
vymezené záležitosti. Veškeré náklady a související s plněním a realizací tohoto LOI 
vzniklé kterémukoli z účastníků nese výlučně účastník, jemuž takové náklady vznikly. 

 
4. Tento LOI je vyhotoven v českém znění, a to ve třech stejnopisech. Každý účastník 

obdrží jeden stejnopis. 
 

5. Tento LOI se řídí českým právem.   
 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Nabyvatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

 
NA SVĚDECTVÍ ČEHOŽ, připojují níže uvedení účastníci své podpisy a uzavírají toto LOI.  

 
 

 
eMoneyServices s.r.o. 
 
 
________________   
Michal Šilhák, jednatel 
Datum: 
 
Hlavní město Praha 
 
 
________________   
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Eva Vorlíčková, radní     
Datum:    
 
 
________________   
Jiří Vávra, I. náměstek primátora     
Datum:    
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Příloha 1 
 

Licenční smlouvy mezi HMP a EMONEY SERVICES 
 

Licenční smlouva č. LIC/40/01/001613/2008, ze dne 14. července 2008, změněná dodatkem 
č. 1 ze dne 12. února 2010 a dodatkem č. 2 ze dne 24. srpna 2011 (licence ke stanovenému 
programovému vybavení SKC) 
 
Smlouva o dílo č. DIL/40/01/001529/2008, ze dne 21. dubna 2008, (Kartová Aplikace 
Parkování KAP a aplikační software SAM) 
 
Licenční smlouva č. LIC/40/01/001651/2008, ze dne 31. července 2008 (Aplikační software 
HSM-SKC) 
 
Licenční smlouva č. LIC/40/01/001650/2008, ze dne 31. července 2008 (využití Software pro 
celkový počet 156 SAM modulů 
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Příloha 2 
 

Licenční smlouvy mezi DPP a EMONEY SERVICES 
 
Smlouva o dílo ze dne 15. července 2008, následně doplněná dodatkem č. 1 ze dne 15. 
prosince 2008, dodatkem č. 2 ze dne 22. prosince 2008, dodatkem č. 3 ze dne 12. února 2010, 
dodatkem č. 4 ze dne 26. května 2011 a dodatkem č. 5 ze dne 3. února 2012 



Způsob zadání veřejné zakázky – pořízení nového softwaru (SW) 

1. Provedení analýzy, zda pořídit SW včetně zdrojového kódu nebo bez něj 
 
i. Pořízení s kódem bude dražší, na druhou stranu bude možné (s největší 

pravděpodobností) soutěžit rozvoj a maintenance otevřenou soutěží, což bude 
znamenat do budoucna tlak na snížení ceny za rozvoj i maintenance. 

ii. Pořízení bez kódu bude levnější, na druhou stranu nebude možné (s největší 
pravděpodobností) soutěžit rozvoj a maintenance v otevřené soutěži z důvodu 
autorskoprávní ochrany, což bude znamenat do budoucna tlak na zvýšení ceny za rozvoj 
i maintenance 
 

 Je nutno posoudit obě varianty z pohledu ekonomické výhodnosti, a to z dlouhodobého 
hlediska, tj. provést predikci všech nákladů (na pořízení SW, rozvoj a maintenance) 
ideálně na celou dobu předpokládané životnosti pořizovaného SW. 
 

2. Na základě výsledku analýzy se rozhodnout pro jednu variantu a zadat VŘ v otevřené soutěži, 
ledaže by byly nějaké důvody pro zadání jiným způsobem, které je však nutno pečlivě 
zkoumat. 
 
 Danou situaci lze řešit z pohledu zajištění větší jistoty i požadavkem na dlouhodobost 

smluvního vztahu, tj. soutěžit najednou nejen samotné zhotovení SW, ale i následný 
rozvoj a maintenance ideálně na celou dobu předpokládané životnosti pořizovaného 
SW. 

 

- Doplnit k záměru vyhlášení VZ vždy také analýzu rizik – technických, právních, personálních, 
ekonomických 

- Doplnit odkaz na ZVZ - §14 odst. (1) písm. B) – způsob soutěže na dobu životnosti SW, nebo 
na dobu neurčitou (pořízení + maitenance na dobu neurčitou) stanovení předpokládané ceny 
se stanoví dle očekávaných nákladů na 48 měsíců 

- Varianta popsaný (zdokumentovaný) zdrojový kód, (pro případný další rozvoj funkcionalit 
produktu) – zde musí být pro případ nepořízení zdrojových kódů jasně stanovené za jakých 
podmínek se budou případně dopracovávat nové funkcionality = smlouva o podpoře a o 
rozšířené podpoře – stanovení hodinové sazby (uzavření rámcové smlouvy s jedním nebo 
více dodavateli), nebo dodavatel musí mít síť certifikovaných dodavatelů, které se následně 
budou oslovovat v otevřených výběrových řízeních za účelem rozvoje funkcionalit  

- Varianta popsaný datový model – pro napojení na další systémy – musíme mít možnost 
v otevřené soutěži napojit pořizovaný systém na naše další IS 

- Varianta požadovaná licenční práva (pro neomezený počet uživatelů, na neomezenou dobu, 
na lokalitu nespecifikovanou) tak, abychom nemuseli po zakoupení SW pořizovaného pro nás 
na míru přikupovat licence. Dopředu stanovit odhadovaný počet uživatelů a s touto analýzou 
soutěžit již i požadavek na licence 

- Zajištění správných SLA, atd.   
-   



 

Způsob zadání veřejné zakázky – rozvoj anebo maintenance softwaru (SW) 

1. Provedení analýz, zda mohou rozvoj anebo maintenance zajistit i jiné subjekty, než dodavatel 
SW, a to 
 
i. analýzy z oboru kybernetika (IT) z pohledu možných technických překážek a 

ii. analýzy z oboru právo z pohledu možných překážek z pohledu ochrany výhradních 
(autorských) práv. 

iii. zjištění, zdali existuje smluvní síť certifikovaných partnerů od dodavatele řešení a držitele 
zdrojových kódů 
 
 

2. Pokud neexistují žádné překážky technického charakteru ani překážky z pohledu ochrany 
výhradních (autorských) práv, je třeba zadat VŘ v otevřené soutěži. 

- Toto platí i v případě, že existuje držitel autorských práv, ale má certifikované smluvní 
partnery, které je možné poptat v otevřené veřejné zakázce. 
 
 

3. Pokud existují překážky technického (právního) charakteru:  
 

a. Je třeba provést ekonomickou analýzu výhodnosti následujících variant: 
 

i. ekonomická analýza zhotovení nového SW „na zelené louce“ (otevřená soutěž) - pořízení 
nového SW, údržba, rozvoj. Např. formou RFI, RFP na požadovanou funkcionalitu a dobu 
provozu 

ii. ekonomické zhodnocení pokračování vztahu se stávajícím dodavatelem (JŘBÚ) – údržba, 
rozvoj. 

iii. možnost zajištění certifikování (proškolení) jiných subjektů ze strany dodavatele SW 
(proškolení režim JŘBÚ, následně otevřená soutěž), 

iv. možnost zajištění proškolení zaměstnanců zadavatele ze strany dodavatele SW 
(proškolení režim JŘBÚ, následně otevřená soutěž), 
 

 Je nutno posoudit všechny varianty z pohledu ZVZ = zajištění ekonomické výhodnosti, 
efektivnosti a transparentnosti a to z dlouhodobého hlediska (životnosti SW řešení), tj. 
provést predikci všech nákladů ideálně na celou dobu předpokládané životnosti SW. 
 
 
 
b. Na základě výsledku ekonomické analýzy je třeba se rozhodnout pro jednu variantu a 

zadat VŘ způsobem odpovídajícím zákonu o veřejných zakázkách, tj. v závislosti na 
variantě otevřená soutěž nebo JŘBU. 

 



 

Je třeba prozkoumat, zdali si zadavatel nezpůsobil podmínky pro nutnost zadání formou JŘBU 
vlastní vinou – a jestli toto je zaviněné, nebo jen nešťastné 

- Judikát říká, že v tomto případě nelze dělat JŘBU 
- Pokud ekonomicky vyjde, že je to přesto nejekonomičtější řešení, lze dělat JŘBU 
- Otázka zavinění – riziko pokuty ze strany UOHS – kdo ponese odpovědnost za obdrženou 

pokutu 
- Stanovení viníků vzniklé situace  
- Stanovení péče řádného hospodáře – konstatace faktu, že se jedná v krajní nozi = hrozí riziko 

pokuty ze strany UOHS, ale dle péče řádného hospodáře je nutné dle ekonomického posudku 
udělat JŘBU 

- Analýza, kde se stala chyba 

  



4. Pokud existují překážky z pohledu ochrany výhradních (autorských) práv: 
 

a. Je třeba nejprve se pokusit zajistit souhlas dodavatele SW se zásahem do autorského 
díla. 

b. Pokud bude souhlas dán, lze zadat VŘ v otevřené soutěži. 
c. Pokud souhlas dán nebude, je třeba provést opět ekonomickou analýzu výhodnosti 

následujících variant: 
 

i. ekonomická analýza zhotovení nového SW „na zelené louce“ (otevřená soutěž) - pořízení 
nového SW, údržba, rozvoj. Např. formou RFI, RFP na požadovanou funkcionalitu a dobu 
provozu  

ii. ekonomické zhodnocení pokračování vztahu se stávajícím dodavatelem (JŘBÚ) – údržba, 
rozvoj. 

iii. možnost a podmínky odkoupení popsaného zdrojového kódu (odkoupení režim JŘBÚ, 
následně otevřená soutěž), 

iv. možnost a podmínky odkoupení popsaného datového modelu (odkoupení režim JŘBÚ, 
následně otevřená soutěž), 

 

 
 Je nutno posoudit všechny varianty z pohledu ekonomické výhodnosti, a to 

z dlouhodobého hlediska, tj. provést predikci všech nákladů ideálně na celou dobu 
předpokládané životnosti SW. 
 
d. Na základě výsledku analýzy je třeba se rozhodnout pro jednu variantu a zadat VŘ 

způsobem odpovídajícím zákonu, tj. v závislosti na variantě otevřená soutěž nebo 
JŘBU. 
 

5. Pokud by existovaly překážky jen v části zadání, pak je nutno provést analýzu možného 
rozdělení zakázky. Na jednotlivé části se použijí výše uvedená pravidla s tím, že se případně 
budou soutěžit v rozdílných režimech. 
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