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Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo  

ze dne  27.2.2014 

k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  schvaluje 
1.  založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. se základním kapitálem 

ve výši 100 mil. Kč a se 100 % účastí hl.m. Prahy na základním kapitálu dle § 59 
odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů 

2.  stanovy obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. uvedené v příloze č. 1 
tohoto usnesení 

3.  navýšení příjmů v kapitole 0887, položka 8115 (dočasně volné zdroje hl.m. Prahy) 
o 100 mil. Kč určených na úpis akcií, položka 6201 v kapitole 0887 v celkové výši 
100 mil. Kč, č. akce 0000000 - úpis akcií společnosti Operátor OPENCARD, a.s., a 
to akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 mil. Kč, představujících 100% podíl na 
základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Operátor OPENCARD, a.s 

II.  ukládá 
1.  Radě HMP 

1.  realizovat založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. dle bodu I. 
tohoto usnesení 

Termín: 4.3.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-2357  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva HMP č.    ze dne 
 

Stanovy akciové společnosti 
 

Operátor OPENCARD, a.s. 
 
 

1. Firma a sídlo společnosti 

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Operátor OPENCARD, a.s. (dále jen „společnost“). 

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 

2. Internetová stránka 

2.1. Na adrese: www.operatoropencard.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde 
jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. 

3. Předmět podnikání a činnosti 

3.1. Předmětem podnikání společnosti je: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činností: 

(a) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály 

(b) Velkoobchod a maloobchod 

(c) Zprostředkování obchodu a služeb 

(d) Pronájem a půjčování věcí movitých 

(e) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

(f) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

 

4. Výše základního kapitálu a akcie 

4.1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) a je 
rozdělen na 10 (deset) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě  10.000.000,- Kč 
(deset milionů korun českých). 

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.  

http://www.operatoropencard.cz/
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4.3. Společnost vede seznam akcionářů. 

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je 
spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100). 

4.5. Společnost je oprávněna vydat v souladu s § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti (dále jen „hromadná 
akcie“). Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné 
hromadné akcie nebo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcii ve lhůtě dvou 
měsíců od doručení písemné žádosti tohoto vlastníka představenstvu společnosti. 

5. Orgány společnosti 

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: 

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), 

(b) dozorčí rada a 

(c) představenstvo. 

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její 
působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté 
v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena 
představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat 
návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný 
akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 

6. Valná hromada 

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 
jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. 

6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu 
do listiny přítomných. 

6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez 
splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. 

6.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se 
nepřipouští. 

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto 
stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: 

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 
kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o 
obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, 
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(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke 
zvýšení základního kapitálu, 

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splacení emisního kursu, 

(d)  rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

(e) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno, 

(f) volba a odvolání členů představenstva, 

(g)  volba a odvolání členů dozorčí rady, 

(h) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních 
korporacích, 

(i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy 
její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 

(j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 

(k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

(l) jmenování a odvolání likvidátora, 

(m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

(n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,  

(o) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou 
organizační složku, 

(p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 

(q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, 
nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat 
členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, 

(r) udělení předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním 
příslušných právních jednání za společnost v následujících záležitostech: 

(i) realizace jakéhokoli investičního záměru, jehož hodnota převyšuje 10 mil. 
Kč; 

(ii) převzetí jakéhokoli závazku třetí osoby, poskytnutí zápůjčky či úvěru třetí 
osobě, či poskytnutí jakéhokoliv zajištění za závazek třetí osoby; 

(iii) uzavírání smluv týkajících se nabývání či zcizování majetkových účastí na 
kapitálových společnostech a jiné způsoby nabývání či pozbývání účasti 
či členství v obchodních korporacích; 
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(iv) uzavírání smluv, na jejichž základě dochází ke zcizení či jakémukoliv 
zatížení nemovité věci ve vlastnictví společnosti; 

(v) darování jakéhokoliv majetku společnosti nebo zcizení takového majetku 
společnosti bez přiměřeného protiplnění; 

(vi) a uzavření smlouvy o úvěru či smlouvy o zápůjčce mezi společností jako 
dlužníkem a třetí osobou jako věřitelem. 

 

7. Dozorčí rada 

7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a 
odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. 

7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky. 

7.3. Dozorčí rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jejích 
členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou jejích členů. Předseda dozorčí rady 
nemá rozhodující hlas. 

7.4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu 
společnosti. 

7.5. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda 
dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu 
zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním 
zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li 
nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí 
rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost 
jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li 
kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, 
nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda 
dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí 
rady nebo představenstvo společnosti. 

7.6. V případě zániku funkce člena dozorčí rady není dozorčí rada oprávněna jmenovat 
náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 

7.7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni 
členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování 
s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. 

7.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, 
učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 
hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání 
valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce 
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oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost 
odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

8. Představenstvo 

8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí 
a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. 

8.2. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky.  

8.3. Představenstvo je usnášeníschopné při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jeho 
členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Předseda 
představenstva nemá rozhodující hlas. 

8.4. V případě zániku funkce člena představenstva není představenstvo oprávněno jmenovat 
náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 

8.5. Představenstvo zasedá nejméně dvanáctkrát ročně. Zasedání představenstva svolává 
předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, 
datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů 
před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem 
projednány.  Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném 
rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez 
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí 
rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej 
svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. 

8.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí 
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo 
hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za 
přítomné osoby. 

8.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je 
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno 
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 
hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na 
zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce 
oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost 
odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

9. Jednání za společnost 

9.1. Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.  

9.2. Představenstvo je v rámci zastupování společnosti dle předchozího odstavce rovněž 
oprávněno udělovat za společnost zmocnění. 
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10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 

10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, 
použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.  

10.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje 
ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole. 

10.3. Společnost není oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu zákona o obchodních 
korporacích. 

10.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti nebo zaměstnanců, 
stanoví-li tak výslovně rozhodnutí valné hromady resp. jediného akcionáře o rozdělení 
zisku. 

11. Výhody při zakládání společnosti 

11.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. 

12. Ustanovení při zakládání společnosti 

12.1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: 

(a) jediný zakladatel Hlavní město Praha, IČO: 000 64 581, se sídlem Mariánské 
náměstí č. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01, upisuje 

(i) deset kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč 
(deset milionů korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za 
emisní kurs ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na 
každou upsanou akcii a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v 
celkové výši  100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) na účet 
číslo 5920172/0800, vedený u banky České spořitelny a.s., z čehož částka 
ve výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) bude splacena do 2 
(dvou) týdnů ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem, když tato částka 
je určena poměrně na úhradu všech zakladatelem upsaných akcií, a 
zbývající část emisního kursu upsaných akcií do 1 (jednoho) roku od 
vzniku společnosti. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky ve smyslu § 344 odstavce 2 zákona o 
obchodních korporacích. 

12.2. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu ve výši 
30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), tedy musí být splaceno 30 % součtu 
jmenovité hodnoty všech upsaných akcií. Nebude-li zcela splacen emisní kurs akcií, bude 
místo nesplacených akcií vydán akcionáři zatímní list za podmínek uvedených 
v ustanovená § 285 zákona o obchodních korporacích. 

12.3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 
100 000,- Kč (sto tisíc korun českých). 

12.4. Jediný zakladatel určuje následující členy představenstva: 
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(a) Ing. Petr Vychodil, narozen ************, pobytem **************s bydlištěm 
************************************ 

(b) Ondřej Košťál, narozen *************, pobytem ************** s bydlištěm 
***********************************; 

(c) Ing. Michaela Vojtová, narozena ***************, pobytem 
****************s bydlištěm *********************************. 

12.5. Jediný zakladatel určuje následující členy dozorčí rady: 

(a) Ing. Jiří Pařízek, narozen ************, pobytem ************** s bydlištěm 
********************************************; 

(b) Ing. Jan Vašíček, narozen ****************, pobytem ********** s bydlištěm 
**********************************************; 

(c) Martin Vaic, narozen **************, pobytem *************** s bydlištěm 
**************************************** 

12.6. Správcem vkladů se určuje zakladatel Hlavní město Praha. Správce vkladu vydá písemné 
prohlášení o splacení vkladu nebo jeho části zakladatelem, které se přikládá k návrhu na 
zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nevznikne-li společnost, je správce vkladu 
povinen splacené vklady bez zbytečného odkladu vrátit i s plody a užitky z nich. 

12.7. Účinnost tohoto článku 12 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích 
podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem. 
Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 12 zaniká. 



D ů v o d o v á   z p r á v a 

 

1. Věcné zdůvodnění předkladu 

 

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 6.4.2014. 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 nelze očekávat, neboť novou smlouvu na takové 
prodloužení služeb 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 realizované rovněž v rámci jednacího řízení bez uveřejnění je v současné době 
předmětem šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení. Navíc po změně zákona o 
zadávání veřejných zakázek musí být veškeré zakázky nad 50 mil. Kč nejprve schváleny v 
ZHMP. 

Návrh na založení nové akciové společnosti, která by centralizovala všechny poskytované 
služby spojené s provozem Opencard, vznikl na základě jednání za posledních 12 měsíců. Tato 
jednání nyní dospěla do fáze, kdy EMS je 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 DZ č. 3. 

Teprve po založení společnosti bude možné zahájit konečná jednání mezi nově vzniklou 
společností a EMS, jelikož EMS není připraveno v této fázi jednat o prodeji části závodu 
s HMP – viz dopis – příloha DZ č. 1. 

 Následně po založení společnosti se předpokládá rovněž identifikace aktiv a činností, 
spojených s provozem a správou Opencard na straně HMP i DPP a rozhodnutí, která aktiva a 
činnosti se vyčlení a převedou pod nově vzniklou společnost. Tato aktiva budou před 
převedením oceněna znaleckými posudky. Součástí převodu budou i lidské zdroje, které tyto 
v současnosti tyto činnosti vykonávají. Výše uvedené kroky budou následně předloženy ZHMP 
ke schválení. 

Těmito kroky dojde ke sloučení všech činností, souvisejících s provozem Opencard pod jeden 
subjekt, což zjednoduší jejich provoz, správu a rozvoj a umožní vstup potenciálního 
strategického partnera pro budoucí nové řešení v případě, že bude schválen v ZHMP na 
veřejnou zakázku – soutěžní dialog na nový systém Opencard. Toto hledání strategického 
partnera 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 je předmětem řešení na ÚOHS od července 
2013 a do této doby nemáme rozhodnutí v této věci. 



Součástí analýz bylo i uvažování o centralizaci výše uvedených aktivit pod již stávající 
subjekty, ovládané HMP (zejména DPP a ROPID). Tyto subjekty nesplňují hlavní kritéria, kvůli 
kterým je tato centralizace služeb prováděna. Mezi tato kritéria patří např. možný strategický 
rozvoj platebních funkcí, možné rozšíření dopravních a městských funkcí (DPP by byl 
považován jako konkurent ostatních dopravců), vstup strategického partnera. Dále viz příloha 
DZ č. 2 – Manažerské shrnutí – Organizační možnosti nové a.s. 

V případě, že nedojde ke schválení tohoto záměru, tak další jednání se společností EMS o 
prodeji části závodu budou pravděpodobně zablokována ze strany EMS. Proto bude nutné 
prodloužit stávající smlouvy o podpoře Opencard na další dva roky v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění, což znamená vzhledem k výši finančních závazků ze stávajících smluv 
přesahujících 50 mil. Kč, že tento postup bude předložen na jednání zastupitelstva ke 
schválení. Pokud nebude zastupitelstvem schváleno ani toto jednací řízení, je další provoz 
Opencard bez součinnosti EMS ohrožen, a pravděpodobně bude nutné se připravit na krizový 
plán.  

 

2. Popis současného řešení Opencard 

V současnosti je provoz i rozvoj 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 SKC ve správě MHMP, zatím co údaje o 
zakoupených časových jízdenkách jsou udržovány pouze v systému DPP. 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.  

 

3. Dopady do budoucího rozvoje a vztahu s dodavatelem 

Stávající konfigurace má ovšem ještě závažnější dopady do rozvoje Opencard, kde celkový 
rozvoj je v důsledku oddělených funkčností dopravní a ostatních aplikací velmi komplikovaný 
a náročný na jednání mezi správci (DPP a MHMP) navzájem a dále i vůči dodavatelům. Tento 
smluvně-provozní model, který byl schválen při původní realizaci Opencard, konzervuje 
stávající dodavatelské vztahy a v důsledku umožňuje závislost na klíčovém dodavateli EMS.  



 

4. Dopady do případné spolupráce se strategickým partnerem 

Již tyto argumenty by samy o sobě byly důvodem k integraci dílčích agend Opencard do jedné 
entity. Další závažnost tomuto problému však přidává stávající příprava soutěžního dialogu, 
který bude hledat budoucí řešení dopravně-municipální karty na základech Opencard. Z 
přípravy soutěžního dialogu vyplývá, že o Opencard projevují zájem respektovaní partneři z 
řad bank či platebních institucí, pro které je stávající dodavatelský mód používaný v Opencard 
příliš omezující. Příkladem je již existující systém Bratislavské městské karty, kde koordinační 
roli mezi bankami hraje platební společnost MasterCard, nebo zájem konkrétních bank na 
využití portfolia držitelů Opencard. Pro strategického partnera by mohlo být zajímavé i získání 
koncese na provoz Opencard.  

Existující smluvně-provozní situace v Opencard neumožňuje spolupráci se strategickým 
partnerem, protože případný partner nemá proti sobě jedinou reprezentativní organizaci, a 
tak by nebyl schopen vyčíslit rizika vstupu do existující sítě smluvních vztahů. HMP by tak 
mohlo přijít o potenciální partnery a tím i o příjmy, které by strategický partner byl jinak 
ochoten vložit do spolupráce s HMP.  

 

5. Návrh řešení  

5.1 Popis řešení 

Jelikož HMP si byla vědoma výše uvedených problémů a nedostatků, probíhaly v průběhu 
uplynulého roku jednání a analýzy k nalezení nejvhodnějšího řešení. Všechny materiály 
indikovaly jediný závěr, a to ten, že je třeba provést centralizaci aktivit Opencard a nalezení 
nového řešení nebo strategického partnera, což je časově náročný proces trvající v řádu 
měsíců až let. Pro úspěšné udržení Opencard v provozu v přechodném období transformace 
je nezbytná dohoda se společností EMS. 

Řešením stávajícího i budoucího nevyhovujícího stavu je změna smluvně-organizační 
struktury Opencard, a to směrem k její integraci a zjednodušení. Řešení spočívá ve vytvoření 
jednoho subjektu, který bude provozovat a dále vyvíjet Opencard, a to ve všech jeho 
aplikacích. Základním předpokladem je vytvoření společnosti v 100% vlastnictví města, která 
bude plnit roli jednotného provozovatele neboli Operátora.  

Součástí tohoto záměru bylo uzavření dokumentu Dohoda o společném postupu (Letter of 
Intent) (viz příloha č.3 DZ) se společností EMS, který schválila RHMP dne 3.12.2013. Tato 
dohoda řeší vzájemné jednání mezi HMP a EMS ve věci Opencard a případnou další 
spolupráci obou stran. Dohoda o společném postupu indikuje 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. 



Předpokládáme, že bude minimálně nutné řešení následujících kroků: 

- Založení společnosti (Operátora) a zajištění jeho provozu. 

- Identifikace aktiv k převodu do Operátora z MHMP a DPP a uskutečnění vlastního převodu, 
volba optimálního způsobu převodu aktiv vzhledem k jejich povaze a k povaze stávajícího 
držitele (nepeněžitý vklad, prodej dílčích aktiv, převod části závodu, přenesení činnosti 
zaměstnavatele apod.) 

- Identifikace dalších aktiv nezbytných pro činnost Operátora a zajištění jejich získání pro 
Operátora. 

- Návrh organizačních postupů pro nový způsob zpracování osobních údajů a splnění 
povinností ze zákona o osobních údajích a případných požadavků ÚOOÚ. 

- Úpravy technologických systémů dodavatelem v důsledku změněných provozních postupů a 
správy osobních údajů. 

- Převedení stávajících smluv mezi DPP/MHMP a dodavateli na Operátora (přičemž bude 
v závislosti na obsahu jednotlivých smluv a na dohodě s protistranami voleno mezi 
postoupením smluv na straně DPP/MHMP na Operátora a uzavřením nových smluvních 
vztahů v rámci přísl. zadávacích řízeních). 

- Uzavření smluv mezi Operátorem a DPP/MHMP o provozních činnostech a dalších plněních, 
přičemž ze strany MHMP bude možné uplatnit tzv. in house výjimku a smlouva mezi MHMP a 
Operátorem nebude muset být uzavřena v rámci zadávacího řízení podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Soupis plánovaných činností je uveden v příloze č. 10 – Harmonogram transformace 

 

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

 

5.2 Dopady na uživatele 

Vytvoření Operátora povede ke zvýšení uživatelského komfortu pro držitele Opencard a 
umožní lepší rozvoj a využití služeb Opencard. Hlavními pozitivy budou zjednodušení obsluhy, 
širší dostupné informace pro držitele, rozvoj on-line služeb a zvýšení robustnosti systému.  

 

5.3 Provozní a nákladové aspekty 



Postup řešení si vyžádá změny technologických systémů v důsledku změny provozních 
postupů a správy osobních údajů. Kromě těchto vícenákladů na technologie si změna vyžádá 
čerpání rozpočtu na právní a konzultační služby v důsledku nutné změny smluvních vazeb. 
Z hlediska provozních nákladů očekáváme zvýšení nákladů v důsledku zajištění chodu nové 
společnosti, to bude ovšem kompenzováno úsporou v důsledku spojení agend a v úspoře na 
udržování složité smluvně-provozní struktury. Dlouhodobě změna přivede jednoznačně 
úspory v důsledku jednoduššího rozvoje, jednotného řízení vztahů s dodavateli a především 
v možnosti získání dalších příjmů od budoucích strategických partnerů, o které by jinak HMP 
přišlo.  

6.  Právní kontext 

Za předpokladu zvažované úzké spolupráce se strategickým partnerem (v návaznosti na 
Rozvojový program Opencard), jakož i s přihlédnutím k tomu, že se předpokládá rovněž 
možnost majetkového či jiného vkladu strategického partnera do činnosti Operátora, připadá 
při volbě právní formy subjektu Operátora v úvahu v zásadě pouze obchodní společnost, 
která umožňuje i přímý vstup resp. přímou majetkovou účast strategického partnera na 
Operátorovi.  

V důsledku právě uvedeného se doporučuje založení akciové společnosti jakožto kapitálové 
obchodní společnosti, která bude v první fázi zcela vlastněna a ovládána HMP jako jediným 
akcionářem. Zároveň bude moci uvedená akciová společnost před výběrem strategického 
partnera samostatně nabýt aktiva potřebná pro zajištění provozu systému Opencard, 
vstoupit do stávajících vztahů souvisejících s provozem systému Opencard a realizovat příjmy 
s touto činností související, jak je naznačeno v části 5. této Důvodové zprávy. 

Pro nově založenou a.s. navrhujeme orgány v následujícím složení: 

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),  

(b) dozorčí rada  - 3 členové 

(c) představenstvo – 3 členové 
 

Základní jmění je navrženo ve výši  100 mil. Kč. Tato částka reaguje na výstupy z probíhajících 
jednání a zde prezentovaných indikací ceny za budoucí odkup  části podniku (50 – 80 mil. Kč), 
přičemž je důležité zdůraznit, že se jedná o indikace -  skutečná cena odkupu bude muset být 
podložena odborným znaleckým posudkem, který bude zadán již společností Operátor 
Opencard. Oficiální nabídka obsahující mimo jiné cenové požadavky za odkup části podniku 
bude předložena ze strany společnosti EMS až nově zřízené společnosti Operátor Opencard 
Současně je v navržené výši základního jmění obsažena dostatečná rezerva postačující na 
zahájení činnosti společnosti.  

V příloze č. 4 důvodové zprávy je uveden tabulkový přehled, který obsahuje informaci o 
v současné době vynakládaných prostředcích na zajištění fungování systému Opencard do 
roku 2013. 



 

Rada hl. m. Prahy svým usnesení č. 244 ze dne 18. 2. 2014 (příloha č. 12 důvodové zprávy) 
odsouhlasila založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. se základním kapitálem  
ve výši 100 mil. Kč a se 100% účastí hl. m. Prahy na základním kapitálu, návrh stanov a 
rozpočtové opatření k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

Zastupitelstvu HMP se doporučuje schválit založení obchodní společnosti Operátor 
OPENCARD, a.s. dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

7. Seznam příloh důvodové zprávy: 

Příloha č. 1 – Dopis EMS ze dne 21.1.2014 Odpověď na žádost o předložení indikativní 
nabídky 

Příloha  č. 2 – Manažerské shrnutí – Organizační možnosti nové a.s. (Operátora) 

Příloha č. 3 – Dohoda o společném postupu (Letter of intent) 

Příloha č. 4 – Tabulkový přehled o vynakládaných prostředcích na zajištění fungování systému 
Opencard v minulých letech 

Příloha č. 5 – Prezentace Transformace Opencard 

Příloha č. 6 - usnesení ZHMP ze dne 17.12.2009 č. 32/6 

Příloha č. 7 – usnesení Rady Hlavního města Prahy č. 1740 ze dne 23. 10. 2012 

Příloha č. 8 - Přehled usnesení RHMP a ZHMP, týkající se Opencard 

Příloha č. 9 – Seznam smluv se společností HAGUESS, a.s. (právní předchůdce společnosti 
EMS) 

Příloha č. 10 – Harmonogram transformace 

Příloha č. 11 – Rozhodovací strom  

Příloha č. 12 – Usnesení Rady HMP č. 244 ze dne 18. 2. 2014 (k založení obchodní společnosti 
Operátor OPENCARD, a.s.)  

 

 

 



Management Summary – Organizační varianty Operátora - 1 - Verze 6.2.2014 

Management Summary – Organizační možnosti nové a.s. (Operátora) – k diskuzi 

 
Krátkodobé cíle:  
Krizové řešení podpory software Opencard – převzetí části podniku od 
EMS 

Hlavním cílem Operátora bude zajistit provoz podporovaného 
řešení Opencard v jednotné společnosti. Bez součinnosti EMS 
ovšem není zřejmě možné Operátora naplnit, i kdyby byla 
společnost “Operátor” formálně založena a financována. Jedna 
z variant proto předpokládala, že nová a.s. bude založena až poté, 
co bude dosaženo dohody mezi MHMP/DPP a EMS.  

 

Střednědobé cíle:  
Zajištění provozu a funkčního rozvoje do soutěžního dialogu převzetím 
části podniku od EMS.  

Stávající architektura systému neumožňuje pružný rozvoj funkcí 
vzhledem ke složitým technologickým a právním vazbám (např. 
problematika osobních údajů) mezi MHMP a DPP.  

Zajištění rozvoje regionální dopravy nekonkurenční společností.  

DPP je v systému ROPID pouze jedním z dopravců a tak 
představuje konkurenci pro ostatní dopravce.  

 

 
Dlouhodobé a strategické cíle:  
Možný strategický rozvoj platebních funkcí.  

Do budoucna může být výhodné, pokud by se Operátor mohl stát 
platební institucí či institucí elektronických peněz podle zákona 
o platebním styku (i když v současnosti není zřejmě potřeba emise 
elektronických peněz aktuální). Každopádně nemožnost takového 
rozvoje by mohla snížit atraktivitu Operátora pro případné 
strategické partnery.  

Možný strategický rozvoj městských funkcí.  

Pro rozvoj městských funkcí je výhodné, pokud řešitel je městskou 
společností a není pouze omezen na dopravní agendy.  

Možné rozšíření dopravních a městských funkcí do dalších krajů ČR. 

Je možné, že s úspěšným řešením nového Opencard (např. na bázi 
bankovních bezkontaktních karet) by se mohl Operátor stát 
znalostním a provozním partnerem pro další kraje ČR a rozšiřoval 
by tak svoji působnost mimo HMP a středočeský kraj.  

Vytvoření společnosti, do které by mohl vstoupit strategický partner pro 
realizaci nového Opencard.  

Strategický partner by uvažoval vstup či strategickou spolupráci 
pouze s jedinou společností, nikoliv se smluvním konstruktem 
mezi MHMP a DPP. Rovněž by nemohl vstoupit do společnosti 
zatížené minulými či nevyjasněnými vztahy. 
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Popis cíle Existující stav DPP ROPID Operátor 
(oddělená a.s.) 

Krizové řešení ukončení podpory software Opencard – převzetí části 
podniku od EMS 

Nevyhovuje 
Oddělené části  

Vyhovuje Nevyhovuje 
Omezení přísp.org. 

Vyhovuje 

Zajištění provozu a funkčního rozvoje do soutěžního dialogu Nevyhovuje 
Problematická 

podpora 

Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

Zajištění rozvoje regionální dopravy nekonkurenční společností. Nevyhovuje 
Oddělené části  

Nevyhovuje 
DPP je 

konkurentem 
dalších operátorů 

Vyhovuje 
 

Vyhovuje 

Možný strategický rozvoj platebních funkcí.  
 

Nevyhovuje 
Oddělené části  

Nevyhovuje 
DPP nesplňuje 

požadavky zákona 
o plat.styku 

Nevyhovuje 
ROPID nesplňuje 

požadavky zákona 
o platebním styku 

Vyhovuje 

Možný strategický rozvoj městských funkcí.  
 

Nevyhovuje 
Oddělené části  

Problematické 
DPP je zaměřen 

výhradně na 
dopravu. 

Problematické 
ROPID je zaměřen 

výhradně na 
dopravu. Možná 

kolize správy 
osobních údajů. 

Vyhovuje 

Možné rozšíření dopravních a městských funkcí do dalších krajů ČR. 
 

Nevyhovuje 
 

Nevyhovuje 
DPP je vázán na 
Prahu a byl by 

vnímán jako 
konkurent. 

Nevyhovuje 
ROPID je vázán na 
HMP a STČ kraj a 

byl by vnímán jako 
konkurent. 

Vyhovuje  
Ovšem k  dalšímu 
vyjasnění ohledně 

využití in-house 
statutu 

Vytvoření společnosti, do které by mohl vstoupit strategický partner pro 
realizaci nového Opencard. 

Nevyhovuje 
Nepřehledná 

struktura 

Nevyhovuje 
Nepravděpodobný 

vstup 
strategického 

partnera. 

Nevyhovuje 
Nepravděpodobný 

vstup 
strategického 

partnera. 

Vyhovuje 

 



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 
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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 
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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 



Transformace Opencard 

10.2.2014 



Struktura Opencard (od jeho vzniku doposud) 

2 

Části Opencard v gesci MHMP: 
• SKC – vydání a správa karet, držitelů a dalších osob, některé on-line funkce, knihovna 

• KAP – aplikace parkování 

• OpenID – městský a komerční slevový systém 

• Kontaktní místa pro držitele v prostorách MHMP, knihovny a smluvních partnerů 

• SAM+HSM – bezpečnostní moduly pro aplikace MHMP 

• EMS – Emoney Services – dodavatel aplikací a podpory Opencard 

• MHMP je správcem osobních údajů v těchto aplikacích 

• MHMP má svoji smlouvu s klíčovým dodavatelem EMS (licence, podpora do 04/2014) 

 

Části Opencard v gesci DPP: 
• DOS – evidence a správa jízdenek na kartách 

• SAM+HSM – bezpečnostní moduly pro aplikace DPP 

• terminály – validátory, revizorské čtečky 

• DPP je správcem osobních údajů v těchto aplikacích 

• DPP má svoji smlouvu s klíčovým dodavatelem EMS (licence, podpora do 12/2014) 



Důsledky stávající struktury pro provoz 

3 

Smluvní vztahy ke klíčovému dodavateli EMS: 
• Odlišné znění smluv MHMP-EMS, DPP-EMS, a to pro licence i podporu 

• Licenční poplatky platí dodavateli MHMP i DPP 

• MHMP za SKC, KAP a své SAM+HSM 

• DPP za DOS a své SAM+HSM 

 

Ochrana osobních údajů: 
• MHMP je správcem osobních údajů svých aplikací a DPP jejich zpracovatelem 

• DPP je správcem osobních údajů svých aplikací a MHMP jejich zpracovatelem 

• Složitá smluvní i technologická struktura 

• Negativní dopady do rozvoje nových funkčností v důsledku změn “účelu” a “souhlasu” 

 

Dopady do provozu Opencard 
• Provozní operace jsou komplikované pro držitele 

• Příklad: Vyřízení “tramvajenky” držitelem vyžaduje dvě operace 

• Podání žádosti a vyzvednutí karty na přepážce MHMP 

• Aktivace DOS, zakoupení a nahrání kuponu na přepážce DPP 

 



Důsledky stávající struktury pro strategii 

4 

Opencard pohledem partnerů: 
• Nepřehledná smluvní struktura mezi MHMP a DPP navzájem 

• Nepřehledná smluvní historie mezi EMS a MHMP/DPP 

• Neexistuje jedinečný partner pro strategickou spolupráci 

• Neexistuje jedinečný partner pro možný kapitálový vstup či koncesi 

• Mediální a soudní kauzy znamenají pro bona fide partnery reputační riziko 

 

Omezení samostatného vývoje 
• MHMP ani DPP nemohou společně získat povolení pro rozvoj některých funkcí  

(např. podle zákona o platebním styku) 

• Veškeré změny jsou podmíněny dosažením dohody s EMS 

• Komplikovaný společný postup DPP/MHMP při hledání nového řešení (soutěžní dialog) 

• Nemožnost vstupu strategického partnera, vydání koncese apod. 

 



Důvody založení Operátora 
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• Krátkodobé cíle:  
• Řešení podpory software Opencard 
• Zajištění prodlužování karet v roce 2014 

 
• Střednědobé cíle:  

• Zajištění provozu a funkčního rozvoje do soutěžního dialogu 
• Zajištění rozvoje regionální dopravy nekonkurenční společností 

 
• Dlouhodobé cíle:  

• Vytvoření podmínek pro vstup strategického partnera 
• Možný strategický rozvoj městských funkcí  
• Možný strategický rozvoj platebních funkcí 
• Možné rozšíření dopravních a městských funkcí do dalších krajů ČR 

 
 



Krátkodobé a střednědobé cíle - přínosy 
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• Provozní a organizační 
• Vytvoření jednotného provozovatele (JP) PCKS, SKC, KAP a DOS 
• Zjednodušení provozních postupů 
• Zajištění podpory aplikačního software Opencard 
• Příprava na rozvoj dalších funkcí městské karty 

 
• Nákladové  

• Snížení nákladů na licence SW 
• Snížení nákladů na provoz aplikací SKC, KAP a DOS 

 
• Právní a smluvní 

• Sjednocená a zjednodušená ochrana osobních údajů 
• Narovnání smluvních vztahů s klíčovým dodavatelem EMS 
• Odstranění závislosti provozování OC na dodavateli EMS 

 



Postup transformace 
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Klíčové milníky 1. fáze 

• Podklady pro rozhodování o založení a.s. – finální verze do 18.2. 

• Založení jednotného provozovatele – do 25.3. 

• Uzavření smlouvy o převodu části závodu s EMS – do 5.5.  

 

Plánované kroky dalších fází 
• Formalizace role provozovatele – smlouvy s HMP a DPP 

• Identifikace aktiv a aktivit HMP, které se převedou do JP 

• Identifikace aktiv a aktivit DPP, které se převedou do JP  

• Znalecké posudky a převody do JP 

• Smlouva mezi HMP a JP jako provozovatelem OC 

• Smlouva mezi JP a ostatními subjekty 

• Soutěžní dialog 
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JP vs. ROPID vs. DPP 

Popis cíle Existující stav DPP ROPID Operátor 
(oddělená a.s.) 

Krizové řešení ukončení podpory software Opencard – převzetí části podniku od EMS Nevyhovuje 
Oddělené části 

Vyhovuje Nevyhovuje 
Omezení přísp.org. 

Vyhovuje 

Zajištění provozu a funkčního rozvoje do soutěžního dialogu Nevyhovuje 
Problematická podpora 

Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

Zajištění rozvoje regionální dopravy nekonkurenční společností. Nevyhovuje 
Oddělené části 

Nevyhovuje 
DPP je konkurentem 

dalších operátorů 

Vyhovuje 
  

Vyhovuje 

Možný strategický rozvoj platebních funkcí.  
  

Nevyhovuje 
Oddělené části 

Nevyhovuje 
DPP nesplňuje 

požadavky zákona o 
plat.styku 

Nevyhovuje 
ROPID nesplňuje 

požadavky zákona o 
platebním styku 

Vyhovuje 

Možný strategický rozvoj městských funkcí.  
  

Nevyhovuje 
Oddělené části 

Problematické 
DPP je zaměřen 

výhradně na dopravu. 

Problematické 
ROPID je zaměřen 

výhradně na dopravu. 
Možná kolize správy 

osobních údajů. 

Vyhovuje 

Možné rozšíření dopravních a městských funkcí do dalších krajů ČR. 
  

Nevyhovuje 
  

Nevyhovuje 
DPP je vázán na Prahu 
a byl by vnímán jako 

konkurent. 

Nevyhovuje 
ROPID je vázán na HMP 

a STČ kraj a byl by 
vnímán jako konkurent. 

Vyhovuje  
Ovšem k  dalšímu 
vyjasnění ohledně 

využití in-house statutu 

Vytvoření společnosti, do které by mohl vstoupit strategický partner pro realizaci 
nového Opencard. 

Nevyhovuje 
Nepřehledná struktura 

Nevyhovuje 
Nepravděpodobný 
vstup strategického 

partnera. 

Nevyhovuje 
Nepravděpodobný 
vstup strategického 

partnera. 

Vyhovuje 



Klíčové aktivity transformace 
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EMS: 
• Podpora SW a provozu OC (SKC, DOS i KAP) 
• Vývoj software SKC, DOS, KAP 
• Know-how tuzemských i zahraničních 

kartových programů 

MHMP 
• Provoz procesů a infrastruktury PCKS 
• Provoz a správa KAP 
• Zákaznický servis, kontaktní místa (ne DOS) 
• Komunikace a koordinace programu 

DPP: 
• Provoz procesů a infrastruktury DOS 
• Koordinace s ROPID 

Jednotný provozovatel: 
• Řízení programu Opencard 
• Provoz SW, procesů a infrastruktury SKC 
• Provoz SW, procesů a infrastruktury DOS 
• Zákaznický servis a kontaktní místa SKC 
• Interní/externí komunikace programu 



Založení akciové společnosti 
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Základní jmění 100 mil. Kč  
• Odkup části závodu od EMS 
• Prostředky pro zajištění počátečního provozu společnosti  

 
Orgány společnosti 
• Valná hromada 
• Představenstvo 
• Dozorčí rada 
 



11 

Rozhodovací strom 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 32/6 

ze dne  17.12.2009 

ke stavu projektu Opencard 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  bere na vědomí 
1.  aktuální stav projektu Opencard dle důvodové zprávy a jejich příloh 

2.  výsledky forenzního auditu dosavadní realizace projektu Opencard, připomínky 
odboru informatiky MHMP a Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. k tomuto auditu 
a komentář auditora k těmto připomínkám 

3.  kroky učiněné Radou hl.m. Prahy k projektu Opencard 

II.  konstatuje, že 
hlavními problémy projektu Opencard jsou: 

1) obsah licenční smlouvy, uzavřené dne 6.11.2006, která umožnila získání monopolu na 
další služby společnosti Haguess a vedla k uzavírání dalších veřejných zakázek bez 
výběrových řízení 

2) nerealistické nastavení projektu hned v jeho začátcích 



III.  ukládá 
1.  předsedovi kontrolního výboru ZHMP, předsedovi výboru finančního ZHMP 

1.  provedení kontroly stavu projektu Opencard dle materiálů předaných ředitelem 
MHMP včetně zpracování případných návrhů na vyvození právních a 
personálních důsledků navazujících na výsledky kontroly 

Termín: 31.1.2010 

2.  Radě HMP 
1.  předložit zprávu o stavu projektu Opencard Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 25.2.2010 

2.  zajistit zpracování studie, která poskytne podrobné informace o tom, jak fungují 
obdobné karty ve velkých zahraničních městech, zejména pak s důrazem na to, 
jaký subjekt je provozuje, jakým způsobem je zapojena veřejná správa, jaké 
jsou náklady na pořízení, provoz a rozvoj a kdo je hradí. 

          
Termín: 25.2.2010 

 

 
 
 
 
 
 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-202  
Provede: předseda kontrolního výboru ZHMP, předseda výboru finančního ZHMP, Rada 

HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1740 

ze dne  23.10.2012 

k Rozvojovému programu Opencard 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace  o přípravě Rozvojového programu Opencard obsažené v důvodové zprávě a 
jejích přílohách 

I I .   s c h v a l u j e  
zakládací dokument Rozvojového programu Opencard na období 2012-2016, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   j m e n u j e  
radní pro informatiku a evropské fondy Ing. Evu Vorlíčkovou předsedkyní Řídící rady 
rozvojového programu Opencard 

I V .   u k l á d á  
1.  radní Vorlíčkové 

1.  navrhnout složení Řídící rady rozvojového programu Opencard a předložit je 
Radě HMP (dále jen ŘR Opencard) 

Termín: 31.10.2012 

2.  řediteli ROPID 
1.  zpracovat požadavky na služby elektronické časové jízdenky, elektronický 

odbavovací systém a dopravní telematiky v prostředí integrované dopravy a 
předložit je ŘR Opencard  

Termín: 31.10.2012 

3.  MHMP - RFD MHMP 
1.  zpracovat požadavky na služby systému parkování na území HMP, koncepční 

požadavky na služby elektronické časové jízdenky, elektronické placení 
jízdného, elektronický odbavovací systém a dopravní telematiky a předložit je ŘR 
Opencard 

Termín: 31.10.2012 

4.  MHMP - INF MHMP 
1.  zajistit programovou kancelář pro podporu realizace Rozvojového programu 

Opencard 
Termín: 31.10.2012 

2.  zajistit metodický a technický dohled nad realizací programu (technický dozor 
investora) v rámci realizace Rozvojového programu Opencard 

Termín: 31.10.2012 



 

 

5.  odborům MHMP 
1.  poskytovat součinnost v rámci realizace Rozvojového programu Opencard na 

základě požadavků ŘR Opencard 
Termín: průběžně 

V .   ž á d á  
1.  generálního ředitele Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. 

1.  zpracovat požadavky na služby elektronické časové jízdenky, elektronický 
odbavovací systém a dopravní telematiky v prostředí DPP a předložit je ŘR 
Opencard 

Termín: 31.10.2012 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Vorlíčková  
Tisk: R-07593  
Provede: radní Vorlíčková, ředitel ROPID, MHMP - RFD MHMP, MHMP - INF MHMP, 

odbory MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Rozvojový program Opencard

na období 2012-2016
Zakládací dokument programu

Návrh verze 1.38a

Září 2012.

rada
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1740 ze dne 23. 10. 2012

rada
Text napsaný psacím strojem
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1

1 Úvod

Tento dokument vznikl jako reakce na usnesení RHMP číslo 373 ze dne 3.4.2012, ve kterém 
RHMP uložila radní pro informatiku a EU fondy předložit rozvojový program Opencard. 
Dokument je koncipován jako návrh Zakládacího dokumentu rozvojového programu Opencard, 
po jeho schválení RHMP by měl plnit tento účel.

1.1 Základní informace o Opencard

HMP a DPP financují provozování Pražského centra kartových služeb (PCKS) a služeb Opencard, 
což v současné době zahrnuje:

1. služby poskytované držitelům bezkontaktní čipové karty Opencard (elektronická časová 
jízdenka PID, doklad prokazující nárok na zlevněné jízdné či bezplatnou dopravu, 
placení parkovného ve vybraných parkovacích automatech, čtenářský průkaz městské 
knihovny, poskytování slev při čerpání služeb vybraných organizací a partnerů 
Opencard), 

2. příslušné programové vybavení umístěné na bezkontaktních čipových kartách i ve 
zpracovatelských centrech, 

3. data potřebná k poskytování služeb uložená na bezkontaktních čipových kartách a
v úložištích dislokovaných ve zpracovatelských centrech,

4. technické prostředky (validátory, čtečky v parkovacích automatech, čtečky revizorů, 
servery, disková pole, aktivní prvky datové sítě, kabeláže datové sítě, bezpečnostní 
prvky, vybavení technických a administrativních prostor atd.),

5. telekomunikační a poštovní služby,

6. příslušné organizační útvary a jejich pracovníky zajišťující provoz a styk k držiteli 
Opencard,

7. procesy a procedury prováděné v souvislosti se zajišťováním provozu,

8. externí smluvní partnery podílející se na výrobě, vydávání a personalizaci karet,

9. externí smluvní partnery podílející se na sběru a zpracování žádostí o vydání karty 
Opencard,

10. kmen držitelů karty Opencard.

S celkovou výší finančních prostředků, které byly k 30.6.2012 použity z rozpočtů HMP na 
vybudování a provozování PCKS a Opencard, byla RHMP seznámena při projednávání tisku R-
07491. Součástí uvedeného tisku je dokument, který obsahuje analýzu vynaložených 
finančních prostředků. Stejný dokument je přiložen jako samostatná příloha tohoto 
zakládacího dokumentu rozvojového programu Opencard.
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2 Důvody vzniku rozvojového programu Opencard

V souvislosti s budováním a provozem Pražského centra kartových služeb (PCKS) a využíváním 
Opencard vznikly a přetrvávají následující problémy:

1. Licenční smlouva na užívání karet Opencard a programového vybavení není pro HMP 
výhodná. HMP platí licenční poplatky za každou nově vydanou kartu a za programové 
vybavení na ní umístěné. Ročně se vydává cca 200 000 nových karet, pro převažující 
většinu z nich je nutné uhradit licenční poplatky. Výhodnější, objemově neomezenou, 
multilicenci se nepodařilo současnému vedení odboru informatiky MHMP dojednat, 
protože současný dodavatel a vlastník autorských práv na předložené podmínky odmítl 
přistoupit. Jakékoliv úpravy programového vybavení jsou možné pouze se souhlasem 
vlastníka autorských práv a jsou podmiňovány z jeho strany účastí na jejich provedení.
Programové vybavení není z těchto důvodů otevřené pro úpravy a rozšiřování prováděné 
dalšími dodavateli.

2.  Nejvíce využívanou službou je elektronická časová jízdenka PID respektive doklad 
prokazující nárok na zlevněné jízdné či bezplatnou dopravu. Přitom projekt Opencard byl 
schválen, realizován a financován s tím, že karta Opencard bude otevřeným řešením, že 
přinese široké spektrum služeb jejím uživatelům a že prostředky vynaložené na 
vybudování celého řešení se vrátí do 6 let. V tomto se nesplnilo očekávání vyvolané na 
začátku projektu a veřejnost vnímá Opencard jako ukázkový případ neefektivního 
vynaložení velkého množství finančních prostředků. Opencard je v současnosti možné 
použít i jako: čtenářský průkaz pro pražské knihovny, prostředek pro hrazení parkovného, 
identifikátor umožňující poskytování slev na vstupy a služby. Tyto další služby však 
využívá zanedbatelné procento držitelů Opencard.

3. Současné řešení PCKS/Opencard není efektivní tzn. dosahované efekty neodpovídají výši 
použitých finančních prostředků a dalších zdrojů v porovnání s jinými obdobnými
řešeními ve v České republice i světě, které využívají multifunkční čipové karty. Například 
proti řešením provozovaným Českými drahami (in-karta) nebo v Liberci je Opencard 
při porovnání celkových nákladů na provozování jedné karty několikanásobně dražší. (in-
karta 314 Kč, liberecká městská karta 320 Kč za jednu kartu; údaje jsou z roku 2009 a byly 
publikovány ve Zprávě o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní 
realizace projektu OpenCard).

4. Současně provozované technické prostředky a koncepce celého řešení zastarávají. Pokud 
se bude dále udržovat PCKS/Opencard v provozu, bude nutné provést celkovou 
modernizaci použitých IS/ICT a kartových technologií. Pokud by byla tato modernizace 
hrazena z rozpočtu HMP pak náklady mohou přesáhnout hranici dalších několika set mil. 
Kč.

5. Náklady na provoz PCKS/Opencard, na údržbu (maintenace) programového vybavení a na 
vydávání a personalizaci karet jsou vysoké a významně zatěžují rozpočet v době, kdy se 
musí významně šetřit a rozpočty jsou kráceny. Vzniká riziko, že pokud by měl být 
zachován provoz PKCS/Opencard ve stávajícím rozsahu a zajištěna alespoň základní 
obměna zastaralých technických prostředků, tak to bude veřejností vzhledem k již 
vloženým prostředkům a reálně poskytovaným službám, vnímáno jako plýtvání veřejnými 
finančními prostředky.

6. Některé důvody/příčiny, proč vznikly výše uvedené problémy a proč dochází 
k nežádoucím efektům, jsou následující
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 Významně se podcenila přípravná fáze, která podle původního záměru měla 
kvalifikovaně definovat všechny klíčové požadavky, stanovit na jejich základě 
koncepci řešení, ověřit její uskutečnitelnost a vybrat strategického partnera, 
který se bude společně s HMP podílet na realizaci. Místo toho se velmi rychle 
přistoupilo k výběru dodavatele a realizaci jím navrženého řešení.

 Řízení projektů, kterými bylo postupně vybudováno a zprovozněno současné 
řešení PCKS/Opencard, nebylo důsledně prováděno ve prospěch investora tj. 
HMP a držitelů karet, byl překročen rozpočet, nebyly dosaženy očekávané 
přínosy.

 Pokuty udělené ÚOHS za některá zadávací řízení provedená v rámci budování a 
provozování stávajícího PCKS/Opencard vypovídají o tom, že nebyly řádně 
vykonávány procesy nákupu a řízení dodavatelů.

Z těchto nedostatků je potřeba se při dalším rozvoji Opencard poučit a zamezit tomu, 
aby se opakovaly.

7. Řešení životních situací, které musí držitel Opencard v průběhu celého životního cyklu 
karty vykonat, vyžaduje: 

 osobní návštěvy v kontaktních centrech,

 předkládání dokumentů prokazujících totožnost respektive věk nebo stav 
(student), 

 předkládání fotografie,

 doručení a osobní převzetí karty,

 hotovostní placení časového kuponu a jeho dobíjení na kontaktním místě,

 dobíjení časového kuponu prostřednictvím e-shopu a ověření ve validátoru.

Vzhledem k počtu kontaktních míst (57), jejich provozní době (6:00-20:00 ve všední 
den a 7:00-14:00 v sobotu), přitom pouze 2 z nich umožňují držitelům provádět i 
výměny karty, a počtu validátoru (77), zatěžují uvedené operace držitele Opencard 
a způsobují mu komplikace. Ve srovnání s běžnou platební kartou, kdy stačí jediná 
návštěva držitele karty na pobočce banky při jejím převzetí, veškeré další operace jsou 
prováděny držitelem karty v jakoukoli denní dobu v široké sítí bankomatů, zařízení POS 
(point of sale) u obchodníků a pomocí internetového bankovnictví. To je běžný 
komfort, který dnes vyžadují držitelé smart cards. Je zřejmé, že stávající Opencard 
podobný komfort zatím neposkytuje. Samotný DPP hodnotí sít kontaktních míst jako 
nedostatečnou.

RHMP shledala, že uvedené problémy jsou tak závažné, že je třeba hledat řešení, které 
jednak problémy eliminuje respektive zamezí nežádoucím dopadům a negativním efektům, 
jimiž se problémy projevují, a současně přinese další pozitivní efekty.

V důsledku rozhodnutí předchozího vedení o zrušení papírových kuponů, které byly používány 
jako předplacené časové jízdenky, došlo k tomu, že v současné době existuje přibližně 900 000, 
držitelů Opencard z toho je cca 650 000 aktivních (kartu používají). Vnikl tedy kmen držitelů
Opencard, který se svojí velikostí řadí k největšímu kmenu uživatelů nějaké placené služby 
v České republice. RHMP považuje kmen držitelů Opencard za významnou hodnotu, kterou 
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může nabídnout ke společnému využití potenciálním partnerům, jež se budou spolupodílet na 
budoucím rozvoji, případně kterou použije k získání finančních prostředků.

Z řady studií podložených seriozními šetřeními zabývajících se současným stavem a budoucími 
trendy používání tzv. „smart cards“ v oblastech jízdenek ve veřejné dopravě, platebního styku, 
věrnostních programů a identifikace vyplývají následující poznatky, závěry a doporučení, které 
mají svoji platnost i pro HMP a měly by být respektovány při dalším plánování rozvoje 
Opencard.

1. Odhaduje se, že konvenční smart cards zůstanou i v nejbližších pěti letech dominantním 
prostředkem v oblastech jízdenek ve veřejné dopravě, platebního styku a identifikace. 
Řešení založená na technologii NFC se začnou prosazovat až v následujícím období.

2. Pro placení jízdného ve veřejné dopravně se používají i další moderní elektronické 
prostředky, rozšířené je např. placení pomocí SMS.

3. Hlavní důvody/přínosy použití smart cards v oblasti jízdenek/jízdného ve veřejné dopravě 
jsou:

 zvýšení efektivity,

 jednoduchost použití,

 možnost použití pro všechny typy veřejné dopravy,

 při správném použití, jsou vhodné i pro cestující, kteří využívají hromadnou 
dopravu příležitostně.

Současné použití Opencard nenaplňuje očekávání vyvolaná všeobecnými zkušenostmi 
s používáním smart cards. Je potřeba tuto skutečnost změnit a zaměřit se na maximální 
zužitkování potenciálu, které smart cards mají, aby byly očekávané přínosy dosaženy.

4. Typické doba na zavedení nového řešení, jež v oblasti jízdenek/jízdného ve veřejné 
dopravě využívá smart cards, je 3 až 5 let, přitom významná část této doby je 
spotřebována na plošné nasazení (tj. vybudování kmene držitelů). Vzhledem k tomu, že 
stávající řešení PCKS/Opencard již několik let funguje a je všeobecně přijato uživateli, lze 
očekávat, že při budování a nasazení řešení nových, která budou navazovat na stávající, 
se uvedené doby zkrátí. Tzn. v případě PCKS/Opencard je možné očekávat, že nové řešení 
lze implementovat a plošně nasadit a provozovat do 2 let.

5. Pokud se dodavatelům ponechá úplná volnost při vývoji řešení pro jízdenky/jízdné ve 
veřejné dopravě na bázi smartcards, pak vznikne velké množství vzájemně 
neinteroperabilních systémů a náklady na jejich pozdější integraci se stanou nepřijatelné. 
Pokud se má v HMP do budoucna uvažovat o integraci několika řešení pro jízdenky/jízdné 
ve veřejné dopravě na bázi smartcards (např. MHD, regionální železniční doprava a 
regionální autobusová doprava), je třeba na uvedený poznatek pamatovat a najít účinná 
opatření, která zabrání vzniku neinteroperabilních řešení.

6. Smart cards a technologie NFC umožňují i další využití např. při placení parkovného, 
provádění mikroplateb, placení vstupného a dalších služeb poskytovaných občanům, 
čerpání slev v rámci věrnostních programů. Je třeba zvážit a rozhodnout, jaký rozsah 
dalšího využití má být při plánování dalšího rozvoje Opencard požadován.

7. Náklady na implementaci řešení, jež integruje více použití, by měly být hrazeny všemi 
poskytovateli služeb profitujícími z takového řešení.
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Problémy, které je třeba v souvislosti s PCKS/Opencard vyřešit, a možnosti využit při tom 
vlastnosti, které nabízí současné technologie smartcards/NFC a očekávané budoucí trendy 
jejich rozvoje, jsou komplexní a náročné, proto vyžadují založit samostatný program.

Další důvody k založení programu rozvoje Opencard jsou:

1. Možných variant řešení je několik, rozhodování o nejlepší variantě vyžaduje objektivní a 
kvalifikované informace, které je třeba zpracovat, což je náročné. Vedení HMP nemůže po 
zkušenostech s tím, jak proběhl projekt Opencard, riskovat, že rozhodne o variantě řešení, 
která nebude objektivně nejvýhodnější pro HMP. Program je vhodná forma, umožňující 
systémově zvládnout složitá rozhodování a následně realizovat vybranou variantu, 
případně její modifikaci.

2. Na dalším rozvoji Opencard by se měla podílet celá řada orgánu a organizací HMP, které 
mají ve své gesci řešení problematiky jízdného v MHD i regionální dopravě, placení 
parkovného v HMP, placení vstupného a dalších služeb poskytovaných organizacemi HMP. 
Pro koordinaci požadavků všech zainteresovaných stran a následnou integraci zvolené 
varianty řešení do procesů a systémů dotčených organizací je forma programu vhodnou 
řídící platformou.

3. Můžeme očekávat, že změny, které by měly v následujícím období v PCKC/Opencard 
nastat, budou komplexní. Řízení takových změn je obvyklé provádět prostředky, které 
nabízí nástroje programového řízení.
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3 Potenciální přínosy rozvoje Opencard pro HMP a jeho občany

HMP jako veřejnoprávní korporace má podle zákona o Praze pečovat o potřeby svých občanů.
Mezi tyto potřeby patří cestovat veřejnou dopravou a využívat služby poskytované občanům 
organizacemi a partnery HMP. Současné řešení PCKS/Opencard k jejich plnění nějakou měrou 
přispívá, při tom však nastává celá řada problémů a nežádoucích efektů, jež byly zmíněny výše. 
Proto musí rozvoj Opencard směrovat tak, aby nastaly následující efekty, které RHMP považuje
za potenciální přínosy umožněné řešením realizovaným v rámci programu rozvoje Opencard:

1. Budou účinně eliminovány problémy respektive bude zamezeno nežádoucím dopadům 

a negativním efektům, které doprovází současné řešení PKCS/Opencard, tzn.:

a. Jakékoliv finanční prostředky HMP vložené v následujícím období do rozvoje 

Opencard musí být použity efektivně, tj. musí přinést efekt odpovídající výši 

použitých prostředků. Řešení bude provozováno jen pokud bude efektivní (tzn. 

dosahované efekty budou odpovídat výši použitých prostředků).

b. Pokud bude HMP nebo nějaká organizace HMP vlastnit nějaké licence na užití 

programového vybavení a dalších prostředků používaných při poskytování 

služeb budoucí Opencard musí to být objemově neomezená multilicence, 

platná na území HMP a regionu Středních Čech, pro všechny předpokládané 

druhy užití.

c. Budoucí technické řešení musí být otevřené pro další rozšiřování a poskytnutá 

práva na užití nesmí nijak omezovat možnosti dalšího rozšiřování a schopnosti 

interoperability/propojování.

2. Dojde k efektivnímu využití/zhodnocení kmene držitelů stávající Opencard, tzn.:

a. Bude zachována klíčová služba elektronické časové jízdenky PID nebo dokladu 

prokazujícího nárok na zlevněné jízdné. Cena za její poskytování bude 

stanovena transparentně. Poskytování této služby nebude podmiňováno 

odběrem jiných služeb. Rozsah a kvalita této služby budou řízeny požadavky, 

které stanoví příslušné organy HMP, nebo jimi pověřená organizace HMP.

b. Držitelé budoucí Opencard mimo zlepšené a rozšířené stávající hlavní služby 

(elektronická časová jízdenka PID, doklad prokazující nárok na zlevněné jízdné) 

získají možnost využívat další atraktivní a etablované služby (např. jednoduché 

placení za služby, čerpání výhod v rámci věrnostních programů atd.).

c. Užívání služeb spojených s budoucí Opencard bude pro občany tak atraktivní, 

že počet aktivních držitelů budoucí Opencard nebude klesat.

d. Unikátní velikost kmene držitelů Opencard umožní získat HMP partnery, kteří 

se budou významně finančně podílet na dalším rozvoji Opencard.
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3. Bude zavedeno řešení, které přinese uživatelům vyšší komfort (tzn. významně se zvýší 

počet míst, kde budou moci držitelé „budoucí Opencard“ provádět operace související 

s řešením příslušných životních situaci, na minimální míru se omezí předkládání 

dokladů a ověřování totožnosti a převažující řadu operací bude možné provést 

v kteroukoli denní dobu on-line pomocí zabezpečené webové aplikace dostupné na 

Internetu), jednodušší používání a zajistí vysokou bezpečnost osobních údajů.

4. Bude zavedeno řešení, které bude v oblasti jízdenek/jízdného ve veřejné dopravě 

umožňovat použití pro všechny druhy veřejné dopravy v HMP a v regionu Středních 

Čech. Rozšíření působnosti na celý region Středních Čech je strategickým záměrem 

RHMP, protože významná část držitelů stávající Opencard má bydliště v regionu 

Středních Čech a využívá jak MHD tak regionální veřejnou dopravu. Zavedené řešení by 

mělo významně přispět k optimální organizaci propojení MHD a regionální veřejné 

dopravy a motivovat obyvatele k jejímu využívání.

5. Bude zavedeno řešení architektonicky otevřené (rozšiřitelné, umožňující přidávat další 

funkce, které bude potřeba implementovat, aby bylo možné poskytovat uživatelům 

další rozšiřující služby), využívající nejmodernější technologie, u nichž je očekáváno, že 

nezastarají v nejbližších 5 letech a jsou na trhu dominantní. Řešení musí být 

technologicky otevřené, tzn. musí umožňovat, aby se do něj daly integrovat i další 

nové technologické prvky/prostředky, které se v budoucnu objeví a osvědčí.

6. Bude zavedeno řešení, které využije a zhodnotí poznatky z dalších evropských 

metropolí, doporučení mezinárodních autorit a nejlepší praxi používání tzv. smart 

cards, NFC a dalších technologií v oblastech jízdenek/jízdného ve veřejné dopravě, 

platebního styku, věrnostních programů a identifikace.

7. Bude zavedeno řešení postavené na všeobecně přijímaných otevřených standardech,

interoperabilní s dalšími poskytovateli služeb založených na bázi elektronické 

autentizace a elektronických transakcí.

8. Budou získáni partneři, kteří se budou podílet na rozvoji Opencard tím, že nabídnou 

služby, které budou moci držitelé budoucí Opencard čerpat a přinese jim to vyšší 

komfort nebo významné výhody.

Výše uvedené potenciální přínosy rozvoje Opencard lze převést na požadavky, které jsou 
kladeny na budoucí řešení.
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4 Cíle rozvojového programu Opencard

Rozvojový program Opencard je rámec, ve kterém se po celou dobu jeho existence řízeným 
způsobem usiluje o splnění následujících cílů schválených RHMP:

1. Vybrat a zavést nejlepší řešení splňující maximum stanovených požadavků, které 
zaručí, že budou dosaženy očekávané přínosy1 pro HMP a jeho občany.

2. Zaangažovat do rozvoje všechny hlavní aktéry tj.:

a. RHMP,

b. Zastupitelstvo HMP,

c. Odbory rozvoje a financování dopravy, informatiky a komunikace MHMP, 

d. ROPID,

e. DPP,

f. Dodavatelé technických částí řešení a potřebných služeb,

g. Případný strategický partner,

h. Další partneři, jež nabídnou služby, které budou moci držitelé budoucí 
Opencard čerpat.

3. Za účasti hlavních aktérů transparentně připravit a provést všechna klíčová rozhodnutí 
související s dalším rozvojem Opencard. Přenášet dopady/důsledky provedených 
rozhodnutí do jednotlivých akcí a projektů plánovaných k provedení v rámci 
rozvojového programu Opencard.

4. Minimalizovat veškerá rizika spojená s provedením jednotlivých akcí a projektů 
plánovaných k provedení v rámci rozvojového programu Opencard.

5. Po celou dobu trvání rozvojového programu Opencard udržet pozitivní postoj 
veřejnosti k jeho průběhu a výsledkům. Zajistit všeobecné pozitivní přijetí výsledků 
programu.

                                                     
1 Potenciální přínosy jsou uvedeny v kapitole 3.
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5 Rámec rozvojového programu Opencard

RHMP vyhodnotila důvody pro vznik programu, potenciální přínosy rozvoje Opencard a 
schválila následující rámec rozvojového programu Opencard na období 2012-2016.

5.1 Věcný rozsah rozvojového programu

Řešení, které bude v rámci rozvojového programu Opencard zavedeno, musí vycházet 
z aktuálního stavu PCKS/Opencard a zahrnovat všechny jeho složky uvedené v kapitole 1.1. 

Do rozsahu rozvojového programu musí být zařazeny úlohy, které zajistí:

1. Výběr externích poradců2 poskytujících poradenské služby v prvních fázích rozvojového 
programu.

2. Výběr dodavatele služeb3 odborné podpory činností programové kanceláře po celou 
dobu trvání rozvojového programu.

3. Definování a schválení všech klíčových požadavků4 na nové řešení.

4. Stanovení možných strategických variant koncepce řešení stanovených požadavků.

5. Výběr nejvhodnější varianty koncepce řešení a rozhodnutí o případném přejmenování 
Opencard5

6. Výběr případného strategického partnera a dodavatelů, jež se budou podílet na 
realizaci vybrané koncepce řešení.

7. Vlastní realizace vybrané varianty koncepce řešení a jeho rozšiřování o řešení 
umožňující zapojení případných dalších partnerů (formou projektů).

8. Provozování programové kanceláře, poskytující služby všem účastníkům rozvojového 
programu.

Věcný rozsah programu bude upřesněn po tom, co bude vybrána nejvhodnější varianta 
koncepce řešení.

5.2 Časový rámec rozvojového programu

Rozvojový program Opencard je plánován na období 2012-2016. První plošné použití budoucí 
nové Opencard uživateli se očekává v prvním čtvrtletí roku 2014. Termíny uvedení dalších 

                                                     
2 Vzhledem k tomu, že MHMP a ani ROPID nedisponuje odborníky, kteří jsou schopni řešit komplexní 
problematiku zahrnující používání smart cards a NFC, fungování platebních systémů, provozování 
technických řešení podporujících věrnostní systémy, je třeba tyto odborníky do programu rozvoje 
Opencard zaangažovat jako externí poradce.
3 Vzhledem k tomu, že žádná z organizací HMP zapojených do programu rozvoje nedisponuje 
dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků, kteří by mohli být vyčleněni dlouhodobě nějakou 
významnější částí svoji pracovní kapacity na vykonávání činností programové kanceláře po celou dobu 
trvání programu, je zajištění činností programové kanceláře nutné poptat jako službu.
4 Tato úloha je nutná, neboť schválením klíčových požadavků RHMP jsou vyjádřeny zásadní záměry 
vedení HMP (sponzora programu), kam se má rozvoj Opencard směrovat, a stanovuje se tím metrika pro 
ověření, že výsledné řešení odpovídá zadání.
5 Vzhledem k negativní publicitě současného řešení PCKS/Opencard je nutné při rozhodování o novém 
konceptu řešení uvažovat o přejmenování Opencard.
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rozšíření užití nové Opencard do produktivního provozu jsou stanoveny na začátky let 2015 a 
2016.

5.3 Finanční rámec rozvojového programu

Za současného stavu poznání je možné odhadnout celkové náklady (na služby a mzdy) na 
provedení všech činností souvisejících s úlohami 1 – 6 uvedenými výše v kapitole 5.1. Tento 
odhad činí 14,5 mil. Kč, z toho 11,5 mil. Kč připadá na služby poskytované externími dodavateli 
(tj experty, poradci, advokáty) a zbytek jsou interní náklady (tj. mzdy zaměstnanců, provozní 
náklady na jednací místnosti na kancelářské prostory). Také je možné odhadnout roční náklady 
na provozování programové kanceláře částkou 4,5 mil. Kč pokud bude činnost zajišťována 
externím dodavatelem služeb.

Celkové náklady na financování všech úloh rozvojového programu není možné v době jeho 
přípravy z ohledem na to, že není dosud vybrána varianta koncepce řešení, stanovit. Až při 
stanovení možných strategických variant koncepce řešení dojde k prvnímu ocenění nákladů na 
jejich realizaci. Po výběru nejvhodnější varianty koncepce řešení bude znám kvalifikovaný 
odhad těchto nákladů. K jeho zpřesnění dojde po výběru případného strategického partnera a 
dodavatelů, jež se budou podílet na realizaci vybrané koncepce řešení. V této fázi programu 
bude smluvně zakotvena cena za realizaci řešení a náklady na provoz, případně poplatky, které 
budou HMP placeny za využívání kmene držitelů Opencard.



11

6 Fáze rozvojového programu a jeho hlavní úlohy

Dekompozice rozvojového programu na fáze a hlavní úkoly je ovlivněna následujícími 
skutečnostmi (požadavky, omezeními):

1. Vychází z požadavku, aby byly v rámci programu vykonány všechny úlohy zařazené do 
věcného rozsahu jak jsou uvedené v kapitole 5.1.

2. Současný stav PCKS/Opencard, současné technické možnosti a trendy využívání smart 
cards v oblastech jízdenek ve veřejné dopravě, platebního styku a věrnostních 
programů, vyvolávají u zainteresovaných stran celou řadu různorodých požadavků na 
změny a zlepšení, které však nebyly zatím uceleně a systematicky zpracovány a 
předloženy, aby sloužily jako zadání, které povede k návrhu smysluplných variant 
řešení. Dosud identifikované požadavky jsou uvedeny v příloze 10.1. Jedná se převážně 
o požadavky, které zpracovala Poradní komise Opencard ustavená v souvislosti 
s řešením úkolu, který obsahem usnesení RHMP číslo 373.

3. Je zřejmé, že další rozvoj je možné provést několika strategickými variantami koncepce 
řešení, zatím však nedošlo k politickému rozhodnutí , která varianta je pro HMP 
nejvýhodnější a má být tedy v rámci rozvojového programu realizována. Dosud 
identifikované strategické varianty jsou uvedeny v příloze 10.2. Jedná se převážně o 
varianty, které zpracovala Poradní komise Opencard.

4. Rozvoj musí být organizačně a věcně zvládnutelný, proto musí být rozložen tak, aby byl 
nejprve realizován stabilní základ řešení, splňující primární požadavky. 

5. Realizace vybrané strategické varianty se pravděpodobně neobejde bez nějaké formy 
zadávacího respektive koncesního řízení, proto je třeba v rámci programu nalézt 
nejlepší formu. Dosud identifikované formy řízení jsou uvedeny v příloze 10.3.

6. Podstatnou úlohou řešenou v rámci rozvojového programu je nalezení partnera, který 
se budou podílet na financování rozvoje Opencard. Proto jsou do rozvojového 
programu naplánovány příslušné aktivity.

S ohledem na uvedené skutečnosti je Rozvojový program Opencard rozdělen na následující 
fáze, ve kterých je plánováno provést dále uvedené úlohy a akce.

Fáze Hlavní úlohy/Akce

1. Výběr externích poradců a 
dodavatele služeb 
programové kanceláře

Výběr externích poradců poskytujících poradenské služby 
v prvních fázích rozvojového programu.

Výběr dodavatele služeb odborné podpory činností programové 
kanceláře po celou dobu trvání rozvojového programu.

2. Definice a schválení 
požadavků

Definovat požadavky na nové řešení.

Definovat požadavky na partnera, který se bude podílet na 
dalším rozvoji Opencard

Definovat požadavky na cenu za zavedení vybraného řešení a 
náklady na budoucí používání/provozování nové Opencard

Definovat požadavky na způsob/postup pořízení vybrané 
strategické varianty řešení
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Fáze Hlavní úlohy/Akce

Prioritizovat požadavky

Definovat požadavky na metodu posuzování a hodnocení 
strategických variant řešení

Schválit požadavky

3. Stanovení strategických 
variant koncepce řešení, 
výběr nejvýhodnější 
varianty a případné 
rozhodnutí o 
přejmenování Opencard

Stanovit strategické varianty koncepce řešení schválených 
požadavků. 

Stanovit metodu posuzování a hodnocení strategických variant 
koncepce řešení

Posoudit varianty a vybrat nejvhodnější variantu na základě 
provedeného hodnocení.

Rozhodnout o případném přejmenování Opencard

4. Výběr postupu pořízení 
vybrané strategické 
varianty a jeho provedení 
do stádia uzavření smluv

Navrhnout a vybrat nejvhodnější způsob/postup pořízení 
vybrané strategické varianty (tzn. stanovit druh 
zadávacího/koncesního řízení respektive zákonný postup 
vedoucí k pořízení).

Provést do stádia uzavření smluv zadávací/koncesní řízení na 
pořízení vybrané strategické varianty respektive zvolený postup 
vedoucí k pořízení řešení.

5. Realizace vybrané 
strategické varianty

Společně s dodavateli a partnerem realizovat příslušné projekty, 
které tvoří řešení obsažené ve vybrané strategické variantě.

6. Realizace rozšíření 
vybrané strategické 
varianty

Společně s dodavateli a partnerem realizovat příslušné projekty, 
které tvoří rozšíření vybrané strategické varianty.
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6.1 Rámcový harmonogram

Rámcový harmonogram rozvojového programu je následující:
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7 Řízení rozvojového programu Opencard

RHMP požaduje, aby řízení rozvojového programu probíhalo podle principů a pomocí 
organizace uvedených dále.

7.1 Řídící principy

1. Řízení rozvojového programu musí být zaměřeno na plnění cílů a zvládání rizik.

2. RHMP musí mít nejvyšší rozhodovací a kontrolní roli při řízení rozvojového programu 
Opencard.

3. Rozhodování o vnitřních záležitostech rozvojového programu se zásadně provádí na 
jednání nejvyššího řídícího orgánů rozvojového programů, je vždy prováděno na 
základě informací předložených v písemné podobě, výsledek rozhodnutí je vždy 
zpracován v písemné podobě a musí být potvrzen podpisy všech účastníků jednání, kde 
bylo rozhodnutí učiněno. Rozhodnutí jsou platná, pokud se projednání a schválení 
účastnila nadpoloviční většina členů nejvyššího řídícího orgánů rozvojového programů. 
Rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně všemi účastníky jednání, pokud se účastnící 
nedohodnou před vydáním rozhodnutí jinak např., že budou o rozhodnutí hlasovat a že 
rozhodnutí bude přijato, pokud výsledek hlasování prokáže souhlas nadpoloviční 
většiny účastníků.

4. Orgány a organizace HMP podílející se na současném provozu a řízení PCKS/Opencard 
a na organizování a provozování MHD, kde je Opencard využívána, musí být zapojeny 
do řídících struktur rozvojového programu Opencard.

5. Do řídích struktur programu jsou podle potřeby zvány další osoby, které však nemají 
pravomoc rozhodovat o celém programu.

7.2 Řídící orgány rozvojového programu

Pro řízení rozvojového programu Opencard jsou určeny následující orgány a ustaveny 
následující role, jednotlivých aktérů podílejících se na řízení programu.

Řídící rada – nevyšší řídící orgán, který jediný může přijímat rozhodnutí o vnitřních 
záležitostech rozvojového programu Opencard . Řídící rada je zodpovědná za řízení celého 
rozvojového programu, za dosažení cílů a za zvládání rizik. Jednání řídící rady probíhají 
pravidelně jedenkrát za měsíc. V odůvodněných případech může svolat předseda/kyně 
mimořádné jednání řídící rady

Sponzor – role, kterou zastává RHMP. RHMP jmenuje předsedu/kyni řídící rady a všechny stálé 
členy řídící rady. Sponzor může rozhodnout o předčasném ukončení programu. Sponzor může 
na základě podkladů, které mu předkládá předseda/kyně řídící rady, rozhodnout o podstatných 
změnách v cílech, rozsahu, harmonogramu a finančním plánu rozvojového programu 
Opencard.

Předseda/kyně řídící rady – zastupuje sponzora/RHMP v řídící radě rozvojového programu 
Opencard a prosazuje jeho zájmy. Zodpovídá za řádný průběh všech jednání řídící rady 
programu. Pravidelně informuje RHMP o stavu programu a o rozhodnutích řídící rady 
programu.
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Stálí členové řídící rady – delegovaní zástupci hlavních subjektů podílejících se na rozvojovém 
programu Opencard. Podílejí se na rozhodování o vnitřních záležitostech rozvojového 
programu Opencard. Prosazují v rozvojovém programu zájmy a postoje subjektu, který 
zastupují. Pokud z rozhodnutí řídící rady vyplývají nějaké úkoly pro subjekt, který zastupují, 
jsou pro řídící radu garantem, že tento úkol bude splněn.

Přizvaní členové řídící rady – V rámci programu musí být provedeny příslušné akce a programy 
(viz kapitoly 5.1 a 6 ). Řízení odpovědnosti za jejich provedení je dosaženo dočasným 
začleněním příslušných odpovědných pracovníků do řídící rady na dobu, kdy příslušná akce 
respektive projekt trvá. Dále řídící rada může při svých rozhodnutích využít expertní stanoviska 
odborných skupin, které pověří jejich zpracováním. Proto mezi tyto dočasné členy řídící rady 
patří:

 Vedoucí projektů (respektive zodpovědní pracovníci za provedení příslušných akcí) za 
stranu zadavatele

 Vedoucí projektů za stranu dodavatele/strategického partnera

 Vedoucí expertních skupin

Řídící orgány projektů/akcí realizovaných v rámci rozvojového programu budou jmenovány 
řídící radou programu. Jejich struktura a obsazení budou závislé na obsahu a rozsahu 
příslušného projektu respektive akce.

7.2.1 Podpůrné orgány rozvojového programu

Činnost řídící rady podporuje programová kancelář, která zajišťuje:

1. Správu veškeré dokumentace vzniklé v průběhu programu rozvoje Opencard

2. Organizační zajištění jednání řídící rady programu

3. Organizační a technickou přípravu materiálů projednávaných v řídící radě rozvojového 
programu

4. Organizační zajištění a zajištění komunikace všech zapojených subjektů

5. Organizační zajištění a zajištění komunikace řídících orgánu projektů/akcí při jejich 
vzájemné koordinaci.

6. Organizační zajištění zadávacího/koncesního řízení respektive postupu vedoucího 
k pořízení vybrané varianty řešení.

7. Výkon role manažera rizik rozvojového programu.

Dalším podpůrným orgánem jsou odborné skupiny, které zpracovávají na vyžádání řídící rady 
expertní stanoviska a analýzy k nejrůznějším problémovým okruhům.

7.3 Rizika a jejich zvládání

Řídící rada programu je odpovědná za řízení rizik rozvojového programu Opencard po celou 
dobu trvání programu. Za tímto účelem zavádí a účastní se procesů řízení rizik, které se 
sestávají z:

1. Identifikace rizik
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2. Hodnocení rizik

3. Návrh, přijetí a provádění opatření na eliminaci rizik

4. Kontrola účinnosti přijatých a prováděných opatření

Za provádění procesů je odpovědný manažer rizik rozvojového programu. Pro dokumentaci 
průběhu procesů řízení rizik je veden katalog rizik, ve kterém jsou pro každé identifikované 
riziko zaznamenány výsledky výše uvedených procesů. Za vedení katalogu rizik je odpovědný 
manažer rizik rozvojového programu.

7.3.1 Rizika identifikovaná v rámci přípravy rozvojového programu

V rámci přípravy rozvojového programu byla identifikována následující rizika:

1. Nepodaří se splnit cíle rozvojového programu Opencard, tzn. nebudou dosaženy 
stanovené přínosy pro HMP a jeho občany.

2. Varianta koncepce řešení dalšího rozvoje Opencard, která bude vybrána a schválena 
k realizaci, nebude pro HMP objektivně nejvýhodnější a to vyvolá negativní publicitu.

3. Při přechodu na nové řešení dojde k významnému porušení ochrany osobních údajů 
držitelů stávající Opencard nebo k porušení Zákona o ochraně osobních údajů.

4. Při přechodu na nové řešení dojde, třeba jen dočasně, k významnému snížení úrovně 
služeb poskytovaných současným držitelům Opencard a to vyvolá negativní publicitu.

7.4 Kritické faktory úspěchu

Pro řádný průběh rozvojového programu Opencard a pro splnění jeho cílů jsou rozhodující 
následující faktory:

1. Všechny zainteresované strany se musí shodnout alespoň na základní sadě požadavků, 
které musí splnit řešení realizované v rámci rozvojového programu. V průběhu 
programu pak musí důsledně kontrolovat, že řešení tyto požadavky splňuje.

2. Všechny zainteresované strany se musí shodnout na specifikaci strategických variant 
koncepce řešení, které budou zvažovány k realizaci v rámci rozvojového programu.

3. Při hodnocení variant koncepce řešení bude možné získat informace rozhodné pro 
formulování výroku o tom, která z variant je objektivně nejvýhodnější.

4. Řídící rada rozvojového programu dojde ke společné dohodě o tom, kterou variantu 
koncepce řešení vybere k realizaci a RHMP, jako sponzor programu, tento výběr 
potvrdí.

5. Na konci června 2013 musí být zahájen realizační projekt, který zajistí, že vybraný 
koncept řešení bude v základním provedení zrealizován a uveden do produkčního 
používání v prvním čtvrtletí roku 2014. Vzhledem k náročnosti provedení zamýšleného 
rozvojového programu připouští RHMP posunutí uvedeného termínu maximálně o 6 
měsíců.

6. Po celou dobu trvání rozvojového programu je třeba zvládnout komunikaci s držiteli 
stávající Opencard a s držiteli „nové Opencard“, včas a správně je informovat o 
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příslušných náležitostech, nevyvolat jejich negativní postoj z důvodu špatné 
informovanosti.

7. Zajištění zdrojů uvedených v kapitole 7.7.

7.5 Předpoklady a omezení

Rozvojový program Opencard vychází z následujících předpokladů:

1. Současný stav PCKS/Opencard (tzn. všech složek uvedených v kapitole 1.1) vyžaduje, 
aby byla bezodkladně provedena klíčová rozhodnutí, která nasměrují další vývoj 
k systémovému vyřešení současných problémů. Předpokládá se, že program rozvoje 
Opencard k tomu poskytuje institucionální rámec, řídící struktury a nástroje řízení, při 
tom všechny tyto složky jsou nastavené tak, aby byly dosaženy předpokládané přínosy.

2. RHMP jako sponzor programu rozvoje Opencard zabezpečí, že budou vyčleněny 
potřebné finanční a další zdroje na provedení programu.

Jako omezení rozvojového programu Opencard působí následující skutečnosti:

1. Ustavení rozvojového programu, provedení základních rozhodnutí, výběr nejvýhodnější 
varianty a realizace základního rozsahu této varianty řešení, které zajistí plošné 
používání „nové Opencard“ musí být dokončeno do konce prvního čtvrtletí roku 2014.

7.6 Vazby programu

Rozvojový program Opencard má vazby na následující aktivity, programy, projekty a záměry:

1. Záměr rozšiřovat placené parkové pomocí pakovacích automatů a využívat k placení 
parkovného služby Opencard.

2. Existuje Společné memorandum HMP a ČD a.s. o koordinaci postupu a spolupráci 
v oblasti jízdenek/jízdného a možnostech společného využití Opencard a in-karty.

3. DPP provozuje další elektronické metody hrazení jízdného v MHD, jedná se o placení 
jízdného pomocí SMS nebo pomocí aplikace elektronická peněženka v chytrých 
telefonech. Ve službách, které poskytne nové řešení je nutné tuto skutečnost 
zohlednit.

4. Rozvojové plány ROPIDu

5. Záměry a koncepce uvedené v Informační strategii HMP na období 2012-2016, kde 
zejména koncepce rozvoje sdílené technické infrastruktury a datové metropolitní sítě
poskytují příležitost k využití i v budoucím řešení.

7.7 Potřebné zdroje

Pro řádný průběh programu musí být zajištěny následující zdroje:

1. Pracovní týmy:

a. Tým pro zpracování všech podkladů použitých při rozhodování v rámci 
programu
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b. Tým pro zpracování zadávací dokumentace, pokud bude třeba provést zadávací 
řízení, a smluv.

c. Tým pro vedení a provozování programové kanceláře včetně manažera rizik

d. Projektové týmy jednotlivých projektů realizovaných v rámci rozvojového 
programu

2. Prostory, technické a programové vybavení programové kanceláře

3. Finance v rozsahu, který je uveden v kapitole 5.3.
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8 Komunikační strategie rozvojového projektu

Po celou dobu trvání rozvojového programu je třeba zajišťovat komunikaci s držiteli stávající 
Opencard, s držiteli „nové Opencard“ a dalšími dotčenými skupinami a subjeky, včas a správně 
je informovat o příslušných náležitostech, nevyvolat jejich negativní postoj z důvodu špatné 
informovanosti. Za tímto účelem je připravena následující komunikační strategie rozvojového 
projektu.

8.1 Cílové skupiny komunikace o rozvojovém programu

Cílovými skupinami komunikace o rozvojovém programu Opencard jsou:

1. Stávající držitelé Opencard

2. RHMP a příslušná komise rady

3. ZHMP

4. Ostatní občané a návštěvníci Prahy a regionu Střední Čechy jako potenciální držitelé 
„nové Opencard“

5. Potenciální partneři „nové Opencard“

8.2 Hlavní témata komunikace

Hlavními tématy komunikace s cílovými skupinami jsou:

1. Cíle rozvoje Opencard a hlavní přínosy nového řešení pro jednotlivé cílové skupiny

2. Termíny, kdy nastanou nějaké změny

3. Instrukce pro držitele stávajících Opencard pro zvládnutí přechodu na nové řešení
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9 Orgány a organizace HMP zapojené do rozvojového programu 
Opencard

RHMP požaduje, aby do rozvojového programu Opencard byly zapojeny následující orgány a 
organizace HMP.

Orgán/organizace Role/odpovědnost

1. RHMP Sponzor rozvojového programu

2. Radní pro informatiku a EU fondy Zastupuje sponzora v řídících orgánech programu.

3. Komise RHMP pro Opencard Poradní orgán, ve kterém se projednávají podklady 
pro klíčová rozhodnutí RHMP o rozvojovém 
programu Opencard.

4. Odbor INF MHMP Zodpovědný za všechny součinnosti související 
s IS/ICT použitých ve stávajícím řešení 
PCKS/Opencard, které jsou ve správě MHMP.

Zodpovědný za udržení provozu IS/ICT použitých ve 
stávajícím řešení PCKS/Opencard, které je ve správě 
MHMP, do doby uvedení nového řešení do 
produkčního provozu.

Zodpovědný za zřízení a kontrolu činností 
programové kanceláře.

Zajištění provádění technického dohledu investora 
po dobu trvání rozvojového programu Opencard.

5. Odbor rozvoje a financování dopravy 
MHMP

Zodpovědný za stanovení požadavků souvisejících

1. se službou elektronické časové jízdenky PID 
nebo dokladu prokazujícího nárok na 
zlevněné jízdné

2. s elektronickým placením jízdného

3. s elektronickými odbavovacími systémy

4. s placením parkovného

vyplývající z koncepce vývoje provozu veřejné 
dopravy a z koncepce systému dopravy města, na 
kterých se podílí.

6. Odbor legislativní a právní MHMP Na žádost předsedy/předsedkyně  Řídící rady 
poskytuje právní stanoviska k dokumentaci týkající 
se zadávání veřejných zakázek popř. koncesí v 
procesu realizace rozvojového programu Opencard

7. Odbor komunikace Zodpovědný za informování veřejnosti o rozvojovém 
programu Opencard v souladu se schválenou 
komunikační strategií.
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Orgán/organizace Role/odpovědnost

8. ROPID Zodpovědný za stanovení požadavků souvisejících

1. se službou elektronické časové jízdenky PID 
nebo dokladu prokazujícího nárok na 
zlevněné jízdné

2. s elektronickým placením jízdného

3. s elektronickými odbavovacími systémy

4. s dopravní telematikou v rámci regionální 
dopravy

9. DPP Zodpovědný za stanovení požadavků souvisejících

1. se službou elektronické časové jízdenky PID 
nebo dokladu prokazujícího nárok na 
zlevněné jízdné

2. s elektronickým placením jízdného

3. s elektronickými odbavovacími systémy

4. s dopravní telematikou v rámci DPP

Zodpovědný za všechny součinnosti související 
s IS/ICT použitých ve stávajícím řešení 
PCKS/Opencard, které jsou ve správě DPP.
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10 Přílohy

10.1 Výchozí požadavky na řešení realizované v rámci rozvojového programu 
Opencard

V rámci přípravy rozvojového programu Opencard byly identifikovány požadavky zpracované 
dále v této kapitole. Soubor níže uvedených požadavků není úplný a vyžaduje doplnění a 
provedení analýzy, která zaručí jejich úplnost, věcnou správnost, splnitelnost a stanovení 
priorit.

10.1.1 Požadavky na funkce a užití

V oblasti jízdenek/jízdného:

1. Bude mít nové řešení funkce 

a. elektronického předplaceného kupónu,

b. elektronické jízdenky,

c. elektronického dokladu prokazujícího nárok na zlevněné jízdné.

2. Nové řešení elektronických jízdenek a elektronického placení jízdného bude možné 
použít pro všechny druhy veřejné dopravy v HMP a v budoucnu i v regionu Středních 
Čech.

V oblasti platebního styku bude nové řešení poskytovat funkce mobilního bezkontaktního 
platebního prostředku, kterým bude možné provádět mikroplatby, platit vstupné a další služby 
u partnerů nové Opencard.

V oblasti čerpání výhod v rámci věrnostních programů bude nové řešení poskytovat funkce 
mobilního bezkontaktního prostředku nesoucího informace potřebné pro poskytování slev a 
členských výhod u partnerů nové Opencard.

Pořízení a používání prostředků, které bude mít držitel nové Opencard u sebe, musí být 

1. Jednoduché, lehce zvladatelné a zapamatovatelné

2. Časově a organizačně nenáročné

3. Dostatečně zabezpečené proti zneužití

Významně se zvýší počet míst, kde budou moci držitelé „budoucí Opencard“ provádět operace 
související s řešením příslušných životních situaci, na minimální míru se omezí předkládání 
dokladů a ověřování totožnosti a převažující řadu operací bude možné provést v kteroukoli 
denní dobu on-line pomocí zabezpečené webové aplikace dostupné na Internetu.

10.1.2 Požadavky na otevřenost, rozšiřitelnost a interoperabilitu

1. Nové řešení musí být architektonicky otevřené (rozšiřitelné, umožňující přidávat další 
funkce, které bude potřeba implementovat, aby bylo možné poskytovat uživatelům 
další rozšiřující služby), musí využívat nejmodernější technologie, u nichž se očekává, 
že nezastarají v nejbližších 5 letech a jsou na trhu dominantní. Řešení musí být 
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technologicky otevřené, tzn. musí umožňovat, aby se do něj daly integrovat i další 
nové technologické prvky/prostředky, které se v budoucnu objeví a osvědčí.

2. Nové řešení musí využívat všeobecně uznávané otevřené standardy, musí být 
interoperabilní s dalšími poskytovateli služeb založených na bázi elektronické 
autentizace a elektronických transakcí.

3. Nové řešení musí poskytovat data využitelná v dopravní telematice k optimalizaci 
veřejné dopravy v HMP a později i v regionu Střední Čechy.

10.2 Základní strategické varianty koncepce řešení

V rámci přípravy rozvojového programu Opencard byly identifikovány následující základní 
strategické varianty koncepce řešení, které se podle vybraného modelu vlastnictví/správcovství 
štěpí na podvarianty.

Varianta Základní technická specifikace varianty vlastník/správce (určuje podvarianty)

1. Zavedení řešení založeného na nových 
elektronických prostředcích, které splní 
schválené požadavky.

 Strategický partner poskytující služby 
držitelům elektronického prostředku

 Servisní organizace zřízená HMP

 Společný podnik HMP a strategického 
partnera poskytující služby držitelům 
elektronického prostředku

2. Poskytnutí přístupu ke kmeni držitelů 
Opencard a využití technického řešení 
nabídnutého strategickým partnerem. Přitom 
řešení musí splňovat schválené požadavky.

 Strategický partner, který využívá 
přístup ke kmeni držitelů Opencard

 Společný podnik HMP a strategického 
partnera, HMP vkládá do společného 
podniku přístup ke kmeni držitelů 
Opencard

10.3 Možné formy pořízení strategických variant řešení

V rámci přípravy rozvojového programu Opencard byly identifikovány následující formy 
pořízení zvažovaných strategických variant koncepce řešení:

1. Koncesní řízení na poskytovatele služeb „nové Opencard“

2. Otevřené zadávací řízení na dodávku řešení

3. Soutěž o návrh řešení

4. Soutěžní dialog na dodávku řešení

5. Založení společného podniku se strategickým partnerem

6.  Založení servisní organizace zřízené HMP

10.4 Doplňující samostatná příloha
Tisk R-07491
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Důvodová zpráva 

Tento tisk je plněním úkolu „předložit radě HMP rozvojový program Opencard“, který dne 3.4. 2012 
uložila RHMP radní Vorlíčkové v rámci usnesení č. 373. 

Projekt Opencard zahrnuje vybudování a provoz Pražského centra kartových služeb (PCKS) a 
poskytování služeb držitelům čipové karty Opencard.  Z historie projektu (viz příloha č. 1) vyplývá, že 
se jedná o komplexní projekt, který byl od počátku provázen vážnými problémy, z nichž některé 
přetrvávají dodnes: 

- problémy s ochranou osobních údajů: v původním záměru Opencard bylo i její využití jako 
elektronického identifikátoru a úložiště kvalifikovaného certifikátu, což vyžaduje, aby se 
HMP, coby vydavatel karty, stal správcem osobních údajů; to se však nenaplnilo, nicméně 
systém stále eviduje osobní údaje, které musí být chráněny proti zneužití; uživatel může 
odmítnout poskytnout osobní údaje a požádat o vydání karty bez osobních údajů, pak se však 
musí smířit s omezením, že například nemůže plně využívat slevy jízdného v MHD apod. 

- problém absence řízení nákladů na projekt: investiční záměr schválený ZHMP, který 
předpokládal relativně rychlý návrat investic, se ukázal (díky nesplnitelným ambicím) zcela 
nereálný, nicméně odpovědní činitelé na tento fakt nereagovali a tak byl umožněn neřízený 
tok výdajů, který nakonec vedl k tomu, že si HMP pořídilo velmi drahý systém, jehož přidaná 
hodnota tomu zcela neodpovídá, takže v očích veřejnosti se stal příkladem „mrhání“ 
veřejnými financemi  

- problém uzavřeného systému: jakékoliv úpravy systému vyžadují souhlas a součinnost 
vlastníka autorských práv k řešení, který se tak ocitá v neadekvátně silném postavení (vendor 
lock-in)  

- problém licenční smlouvy: vlastník licence řešení požaduje úhradu licence za každou aplikaci 
a každou kartu, která se v systému vydá, bez ohledu na skutečné využívání karet v systému; v 
současné době přesáhl objem licencí milion a počet díky masivní migraci z a do Prahy stále 
narůstá (několik set tisíc za rok), ale služby systému aktivně využívá standardně cca 700 tisíc 
uživatelů; taková licenční politika je pro městu zcela nevýhodná, ale dodavatel od ní nechce 
ustoupit 

- problémy se zajištěním provozu PCKS: v důsledku chybné přípravy projektu byl na začátku 
provoz PCKS svěřen dodavateli SW řešení. Úplný outsourcing provozu se ukázal velmi 
nákladný, proto v roce 2010 se HMP pokusilo zajistit provoz jinak, zčásti vlastními zdroji, 
takže v současné době se náklady na provoz snížily cca o třetinu, ale jsou stále příliš vysoké.  

- problém efektivity současného řešení PCKS/Opencard: dosahované efekty neodpovídají výši 
použitých finančních prostředků a dalších zdrojů v porovnání s jinými obdobnými řešeními ve 
světě, které využívají multifunkční čipové karty. Provozované technické prostředky a 
koncepce celého řešení zároveň zastarávají, a pokud se bude dále udržovat PCKS/Opencard v 
provozu, bude nutné provést celkovou modernizaci použitých IS/ICT a kartových technologií. 
Pokud by byla tato modernizace hrazena z rozpočtu HMP, pak náklady mohou přesáhnout 
hranici dalších několika set mil. Kč. 

Uvedené problémy jsou tak závažné, že je třeba hledat řešení, které problémy eliminuje a zamezí 
nežádoucím dopadům a negativním efektům, kterými se problémy projevují, a současně přinese další 
pozitivní efekty. 

V březnu 2012 jmenovala RHMP komisi pro Opencard, která vytvořila pracovní skupinu složenou 
z externích odborníků a zainteresovaných zaměstnanců MHMP, DPP a ROPID. Pracovní skupina  
vytvořila řadu materiálů, které byly prezentovány v rámci komise.  Tyto materiály netvoří úplný a  
jednoznačný soubor požadavků na Opencard, kde jsou vyřešeny všechny rozpory a nejasnosti.  



 

 2 

Plánování rozvoje Opencard  se opírá zejména o skutečnost, že v současné době existuje přibližně 1 
050 000 držitelů Opencard, z toho je cca 700 000 aktivních (kartu používají). Vznikl tedy kmen držitelů 
Opencard, který se svojí velikostí řadí k největšímu kmenu uživatelů nějaké placené služby v České 
republice. RHMP považuje kmen držitelů Opencard za významnou hodnotu, kterou může nabídnout 
ke společnému využití potenciálním partnerům, jež se budou spolupodílet na budoucím rozvoji, 
případně kterou použije k získání finančních prostředků. 

Následující zásady rozvoje Opencard se opírají o výsledky studií, které se seriozně zabývají současným 
stavem a budoucími trendy používání tzv. „smart cards“ v oblastech jízdenek ve veřejné dopravě, 
platebního styku, věrnostních programů a identifikace.  

1. Odhaduje se, že konvenční smart cards zůstanou i v nejbližších pěti letech dominantním 
prostředkem v oblastech jízdenek ve veřejné dopravě, platebního styku a identifikace. Řešení 
založená například na technologii NFC se začnou prosazovat až v následujícím období.  Pro 
placení jízdného ve veřejné dopravně se používají i další moderní elektronické prostředky, 
rozšířené je např. placení pomocí SMS. 

2. Hlavní důvody/přínosy použití smart cards v oblasti jízdenek/jízdného ve veřejné dopravě jsou: 

• zvýšení efektivity, 

• jednoduchost použití, 

• možnost použití pro všechny typy veřejné dopravy, 

• při správném použití jsou vhodné i pro cestující, kteří využívají hromadnou dopravu 
příležitostně. 

Současné použití Opencard nenaplňuje očekávání vyvolaná všeobecnými zkušenostmi 
s používáním smart cards. Je potřeba tuto skutečnost změnit a zaměřit se na maximální 
zužitkování potenciálu, které smart cards mají, aby byly očekávané přínosy dosaženy. 

3. Typické doba na zavedení nového řešení, jež v oblasti jízdenek/jízdného ve veřejné dopravě 
využívá smartcards, je 3 až 5 let. Vzhledem k tomu, že stávající řešení PCKS/Opencard již několik 
let funguje, lze očekávat, že při budování a nasazení řešení nových, která budou navazovat na 
stávající, se uvedené doby zkrátí. 

4. Pokud se má v HMP do budoucna uvažovat o integraci několika řešení pro jízdenky/jízdné ve 
veřejné dopravě na bázi smartcards (např. MHD, regionální železniční doprava a regionální 
autobusová doprava), je třeba najít účinná opatření, která zabrání vzniku neinteroperabilních 
řešení. 

5. Smart cards a technologie NFC umožňují i další využití např. při placení parkovného, provádění 
mikroplateb, placení vstupného a dalších služeb poskytovaných občanům, čerpání slev v rámci 
věrnostních programů. Je třeba zvážit a rozhodnout, jaký rozsah dalšího využití má být při 
plánování dalšího rozvoje Opencard požadován. 

6. Náklady na implementaci řešení, jež integruje více použití, by měly být hrazeny všemi 
poskytovateli služeb profitujícími z takového řešení. 

Vyřešení problémů v souvislosti s PCKS/Opencard při současném využití vlastností, které nabízí 
současné technologie smartcards/NFC a očekávané budoucí trendy jejich rozvoje, představuje  
komplexní a náročný proces, který  vyžaduje založit samostatný program. 

Důvodem založení programu rozvoje Opencard je i skutečnost, že rozhodování o nejlepší variantě - 
možných variant řešení je několik - vyžaduje objektivní a kvalifikované informace, které je třeba 
zpracovat, což představuje náročný proces. Vedení HMP nemůže po zkušenostech s tím, jak proběhl 
projekt Opencard, riskovat, že rozhodne o variantě řešení, která nebude objektivně nejvýhodnější 
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pro HMP. Program je vhodná forma, umožňující systémově zvládnout složitá rozhodování a následně 
realizovat vybranou variantu, případně její modifikaci. 

Prvním úkolem v rámci programu bude detailní specifikace jednotlivých variant a příprava veškerých 
podkladů pro rozhodnutí a zahájení návazných kroků rámci vybrané varianty (fáze 1.-4. Rozvojového 
programu). 

Pokud se rozhodně o variantě, která bude významně modernizovat nebo rozšiřovat stávající řešení, 
pak bude do řešení nutné zapojit řadu subjektů a koordinovat paralelně několik provázaných 
projektů.  Navržený rozvojový program je účinný prostředek, jak koordinaci zvládnout. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a důvody je předkládán RHMP ke schválení návrh 
Zakládacího dokumentu rozvojového programu Opencard na období 2012-2016, kterým RHMP 
uvedený program formálně institucionalizuje, přebírá roli sponzora, souhlasí rozsahem, cíli, 
očekávanými přínosy programu a pověřuje radní Vorlíčkovou, aby v pozici předsedkyně řídící rady 
program zahájila a řídila. Následně RHMP jmenuje stálé členy řídící rady a v roli sponzora bude na 
základě podkladů, které mu předkládá předsedkyně řídící rady, rozhodovat o podstatných změnách 
v cílech, rozsahu, harmonogramu a finančním plánu rozvojového programu Opencard, případně o 
jeho předčasném ukončení.  

Celkové náklady na financování všech úloh rozvojového programu není možné v době jeho přípravy 
stanovit. K prvnímu ocenění nákladů na jejich realizaci dojde až při stanovení možných strategických 
variant koncepce řešení. Kvalifikovaný odhad těchto nákladů bude stanoven po výběru nejvhodnější 
varianty koncepce řešení. Za současného stavu poznání je možné odhadnout náklady na definování a 
schválení požadavků na nové řešení, stanovení možných strategických variant koncepce řešení, výběr 
nejvhodnější varianty a výběr případného strategického partnera. Tento odhad činí 14,5 mil. Kč, z 
toho 11,5 mil. Kč připadá na služby poskytované externími dodavateli (tj. experty, poradci, advokáty) 
a zbytek jsou interní náklady (tj. mzdy zaměstnanců, provozní náklady na jednací místnosti, na 
kancelářské prostory). Odhad ročních nákladů na provozování programové kanceláře činí 4,5 mil. Kč, 
pokud bude činnost zajišťována externím dodavatelem služeb.  

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 důvodové zprávy k Tisku 07593 

Historie OpenCard  

25.5. 2006 schválilo Zastupitelstvo HMP projektový záměr na vybudování Pražského centra Kartových 
služeb. V příslušném usnesení se požadovalo, aby byla připravena přesná definice projektu a aby 
HMP vyhledalo strategického partnera pro krytí rizik projektu; k tomu však nikdy nedošlo, takže HMP 
se pustilo do nepřipraveného projektu, který byl nad jeho možnosti. 

V roce 2006 přesto proběhlo otevřené výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze jeden zájemce.  

Podle tehdejšího zákona mohl zadavatel i v tomto případe vybrat vítěze, takže Haguess získal 
problematickou zakázku bez jakékoliv konkurence a nabídka nebyla vlastně hodnocena.  

Smlouva byla podepsána 27.10. 2006 a byla zahájena realizace, která se od začátku potýkala s 
neujasněností a neúplností zadání. Významné negativní faktory, které ovlivnily vývoj Opencard: 

- Chybná volba typu karty "standard" na začátku (zmařena investice do několika desítek tisíc 
karet). 

- Sporné rozhodnuti realizovat kartu nejprve jako průkazku do knihovny a "parkovací kartu" 
(bez dopravní aplikace); v důsledku toho se nákladný marketing zčásti minul účinností. 

- Ambiciózní záměr realizovat více klonů karty (zaměstnanecká, turistická, studentská, apod.)  
se nenaplnil, neujalo se ani využití karty jako identifikace pro bezpečný přístup k IS HMP 
(„Vím, jak řídím“). 

- Masivní rozšíření karty umožnila až později (2008) Dopravním podnikem zavedená aplikace 
DOS, která se ovšem omezila na náhradu papírových "tramvajenek" a uživatelé často dosud 
nechápou, co je přínosem, zejména s ohledem na dost komplikovaná pravidla užití. 
S masivním rozvojem se sice objevily možnosti elektronického přístupu k některým službám 
(elektronická žádost, e-shop časových jízdenek), ale ani v této oblasti to není dosud 
dotažené. 

- Projekt byl zahájen, aniž by byl zajištěn provoz systému (součástí projektu byla dodávka HW a 
SW, ale připravenost HMP zajistit náročný provoz PCKS byla velmi nízká). Proto byl na začátku 
provoz PCKS svěřen dodavateli SW řešení (z toho vznikla například pokuta pro HMP v 
důsledku zadání poskytování provozních činnosti společnosti Haguess formou JŘBU). 
Outsourcing provozu se ukázal velmi nákladný, takže v roce 2010 se HMP pokusilo zajistit 
provoz jinak, zčásti vlastními zdroji. V současné době se náklady na provoz snížily cca o 
třetinu, ale stále jsou vysoké. 

Na přelomu let 2009/2010 proběhlo několik auditů, které poukázaly na vysoké náklady na pořízení a 
provoz systému, které neodpovídají reálně dosaženým výsledkům. Od té doby se mluvilo o nutnosti 
změn, ale provoz karty se významně neměnil, ani nebyly stanoveny požadavky na rozvoj. 

V roce 2012 byla uzavřena nová smlouva na podporu a údržbu řešení Opencard a smlouva, která 
umožnila zajistit nezbytné požadavky na úpravu řešení: 

• Prodloužení platnosti karet Opencard o dva roky (tím se řešily problémy s výměnou více než 
300 tisíc karet, které byly vydány v krátké době při zavedení dopravní aplikace v r. 2008). 

• Zpoplatnění výdeje nových Opencard (původně měl být výdej karet zpoplatněn již v roce 
2008). 

• Přechod na nový, bezpečnější, typ karty (původní karty se již přestaly vyrábět). 

V současné době se připravuje rozvojový program Opencard, který povede ke snížení nákladů, které 
musí HMP vydávat na provoz, a umožní zajistit potřebný rozvoj služeb a technologií.   



Seznam tisků RHMP k Opencard 2006 - 2014

Číslo tisku Číslo usnesení Datum přijetí Název tisku
1134A 708 16.5.2006 k návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb

4220 1287 28.8.2007 k návrhu na zajištění dalšího rozvoje Pražského centra kartových služeb do Dopravního odbavovacího systému Dopravního 
podniku hl. m. Prahy a zajištění provozování Pražského centra kartových služeb v období 2007 - 2012

3736 517 17.4.2007 k návrhu na další rozvoj Pražského centra kartových služeb

5037 1653 30.10.2007 k návrhu na bezúplatný převod čteček v rámci projektu Pražského Centra Kartových Služeb z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví Městské Knihovny v Praze

6832 880 23.6.2008 k návrhu na rozpracování usnesení 18. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 19.6.2008

7115 1008 5.8.2008 k návrhu na zajištění podpory distribuce formou motivačních bonusů v souvislosti s uvedením projektu DOS (Dopravní 
odbavovací systém) na bázi Opencard do rutinního provozu

7294 2.9.2008 Informace o stavu projektů ICT

7308 1195 2.9.2008 informativní zpráva k návrhu  součásti  projektu Opencard v souvislosti s uvedením internetového prodeje časových kupónů 
v rámci  DOS (Dopravní odbavovací systém) do provozu

7142 1325 23.9.2008 k návrhu na rozpracování usnesení 19. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 18.9.2008
7430 7.10.2008 o stavu projektů ICT

7576 1569 4.11.2008 k návrhu na rozpracování usnesení 20. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 30.10.2008

8022 2.12.2008 o stavu projektů ICT

7699 1936 16.12.2008 k návrhu na odsouhlasení výběru plateb za  vydávání  jednotlivých typů karty opencard
8302 27.1.2009 Informace o stavu projektů ICT
8290 525 28.4.2009 ke zprávě o plnění úkolů Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy k 31.12.2008
8951 756 9.6.2009 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2009

8061 21.7.2009 revokace usnesení č. 1653 z 30.10.2007, k návrhu na bezúplatný převod čteček v rámci projektu Pražského Centra 
Kartových Služeb z vlastnictví hlavního města Prahy do správy Městské Knihovny v Praze

R-0432 1712 24.11.2009 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
R-0550 1883 8.12.2009 ke stavu projektu Opencard
R-0608 15.12.2009 Zpráva o výsledcích jednání se společností Haguess ve smyslu změny licenčních a smluvních podmínek
R-0589 2045 22.12.2009 k návrhům ředitele Magistrátu hlavního města Prahy ve věci projektu Opencard
R-0805 70 26.1.2010 k výsledkům prověřování projektu Opencard
R-0829 143 2.2.2010 k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro Opencard
R-0881 173 9.2.2010 k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro Opencard
R-0922 174 12.2.2010 k úpravě smluvních vztahů se společností Haguess a.s. týkajících se projektu Opencard
R-1154 303 16.3.2010 k návrhu koncepce rozvoje projektu Opencard
R-1181 304 16.3.2010 k záměru založení dceřiné společnosti Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. s jeho majoritní účastí
R-1270 471 6.4.2010 k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl.m. Prahy pro Opencard
R-1996 1018 11.6.2010 ke schválení Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Praha a České dráhy, a.s.

R-2043 1086 22.6.2010 k návrhu zajištění provozu Pražského centra kartových služeb na období od 1.7.2010 do 31.12.2010

R-2205 1142 13.7.2010 k záměru zavedení nového typu karty Opencard bez uchování osobních údajů
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R-2208 1143 13.7.2010 k návrhu na odsouhlasení změny poplatků plateb za vydávání jednotlivých typů karty Opencard

R-2523 1383 31.8.2010 k přípravě produktu Turistické karty na platformě Opencard

R-2570 1384 31.8.2010 k revokaci usnesení Rady HMP č.1018 ze dne 11.6.2010 ke schválení Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Praha a České 
dráhy, a.s. a zajištění dalšího provozu Pražského Centra Kartových Služeb

R-3301 2012 21.12.2010 k zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb
R-3372 19 11.1.2011 k dalším otázkám souvisejícím s provozem Pražského centra kartových služeb
R-3428 37 18.1.2011 k dalším otázkám souvisejícím s provozem Pražského centra kartových služeb
R-3474 93 28.1.2011 k dalším otázkám souvisejícím se zajištěním provozu a převzetí Pražského centra kartových služeb
R-3508 102 1.2.2011 k dalším otázkám souvisejícím s provozem Pražského centra kartových služeb
R-3537 177 15.2.2011 k dalším otázkám souvisejícím s provozem Pražského centra kartových služeb
R-3638 210 22.2.2011 k potřebě navýšení limitu evidovaných karet v rámci licence Software SKC
R-3842 352 22.3.2011 k dalším otázkám souvisejícím s provozem Pražského centra kartových služeb
R-4825 1149 16.8.2011 k potřebě navýšení limitu evidovaných karet v rámci licence Software SKC
R-5319 1705 1.11.2011 k zadání veřejné zakázky s názvem "Dodávka čipových karet pro projekt Opencard" v jednacím řízení bez uveřejnění

R-5967 52 17.1.2012 k zavedení nového typu Opencard bez evidence osobních údajů a návrh na odsouhlasení výběru platby za vydání tohoto 
typu karty

R-6336 207 28.2.2012 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy pro OpenCard

R-6527 373 3.4.2012 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na "Poskytování základní a 
rozšířené podpory programového vybavení SKC"

R-6873 718 29.5.2012 k návrhu na prodloužení platnosti karet Opencard

R-07128 974 26.6.2012 ke zrušení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka čipových karet Opencard a služeb 
grafické a elektronické personalizace"

R-07491 14.8.2012 Informace o zmapování interních a externích nákladů projektu Opencard
R-07593 1740 23.10.2012 k Rozvojovému programu Opencard
R-08144 1795 30.10.2012 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky
R-08207 1902 13.11.2012 k návrhu jmenování členů Řídící rady rozvojového programu Opencard
R-08624 2262 18.12.2012 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky
R-08676 303 5.3.2013 k IS/ICT strategii hlavního města Prahy na období 2012 - 2016
R-09603 566 16.4.2013 k informaci o stavu projektu Opencard ke konci r. 2012

R-09543 799 16.5.2013
k záměru odboru INF MHMP na služby provedení zadávacího řízení - soutěžního dialogu k veřejné zakázce na Řešení 
elektronické jízdenky/elektronického kuponu PID a elektronického prostředku pro placení dalších veřejných služeb v hl.m. 
Praze a poskytování souvisejících služeb

R-09859 983 11.6.2013 k návrhu prodloužení prodlužování platnosti karet Opencard

R-10193 1304 30.7.2013 k návrhu na rozhodnutí o výběru nevhodnějších nabídek zadávacího řízení „Dodávka čipových karet včetně služeb grafické 
a elektronické personalizace“

R-10831 1752 1.10.2013 ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Poradenské služby v prvních fázích rozvojového programu 
Opencard"

R-11415 5.11.2013 Informace pro Radu hlavního města Prahy k podané stížnosti proti usnesení policejního orgánu
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Číslo tisku Číslo usnesení Datum přijetí Název tisku
R-11452 5.11.2013 Informace o stavu Opencard

R-11297 2033 5.11.2013
k záměru odboru INF MHMP na realizaci dílčí výzvy k podání nabídky v souladu s ustanovením Hlavy V, čl. 1 část B odst, 7 
písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy a na základě podmínek v uzavřené 
rámcové smlouvě DOH/40/01/002951/2013

R-11833 2301 3.12.2013 k návrhu na uzavření "Dohody o společném postupu" při zavedení jednotného systému Opencard
R-11867 3.12.2013 k záměru transformace "jednotný provozovatel systému Opencard"

R-11737 2619 20.12.2013 k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k rámcové smlouvě DOH/40/01/002951/2013 
"Dodávka čipových karet včetně služeb grafické a elektronické personalizace"

R-09641 14.1.2014 Informace o změnách Opencard  v roce 2014

R-11883 14.1.2014 Informace pro Radu hlavního města Prahy o rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze ve věci stížnosti hl. m. 
Prahy proti usnesení policejního orgánu
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Číslo smlouvy Předmět smlouvy Druhá sml.strana Datum podp. Odp. Stav cena závazky dále
LIC/40/00/000876/2005 licence CML Haguess, a.s. Haguess 10.5.2005 INF 04. Podepsaná
DIL/40/05/000947/2005 Koncepce městského kontaktního centra Haguess, a.s. Haguess 6.12.2005 INF 04. Podepsaná
VYP/40/00/001075/2006 Zapůjčení sestavy PC a kontaktní čtečky Haguess, a.s. Haguess 13.7.2006 INF 04. Podepsaná
DIL/40/05/001120/2006 Vytvoření Servisního Kartového Centra Haguess, a.s. Haguess 27.10.2006 INF 04. Podepsaná

INO/40/05/001127/2006
Servisní sml. příl. č. 6 ke sml. DIL/40/05/001120/2006 Haguess, s.r.o. Haguess 6.11.2006 INF 05. Ukončená

LIC/40/05/001128/2006
Licenční sml. příl. č. 7 ke sml. DIL/40/05/001120/2006 Haguess, s.r.o. Haguess 6.11.2006 INF 04. Podepsaná

USC/40/05/001153/2006
Úschova souboru HW aSW pro řešení PKI pro čipovou 
kartu

Haguess, a.s. Haguess 11.12.2006 INF 05. Ukončená

INO/40/05/001270/2007 Instalace a dodávka Kartové apl. parkování Haguess, a.s. Haguess 26.2.2007 INF 04. Podepsaná
LIC/40/05/001272/2007 Licence poč. programu Kartová apl. parkování Haguess, a.s. Haguess 26.2.2007 INF 04. Podepsaná
DIL/40/05/001271/2007 Servis. podpora IS Kartové apl. parkování Haguess, a.s. Haguess 26.2.2007 INF 05. Ukončená

SOB/40/00/001295/2007
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu ochranné 
známky

Haguess, a.s. Haguess 11.4.2007 INF 04. Podepsaná

INO/40/05/001296/2007
Zajištění provozu Pražského centra kartových služeb 
(zkušebního)

Haguess, a.s. Haguess 12.4.2007 INF 04. Podepsaná

INO/40/05/001298/2007 Smlouva o zpracování osobních údajů Haguess, a.s. Haguess 12.4.2007 INF 05. Ukončená
MAN/40/05/001297/2007 Mandátní smlouva Haguess, a.s. Haguess 12.4.2007 INF 05. Ukončená
LIC/40/00/001312/2007 Licence pro užívání ochranné známky Haguess, a.s. Haguess 18.5.2007 INF 04. Podepsaná
INO/40/01/001386/2007 Zajištění provozu PCKS Haguess, a.s. Haguess 31.10.2007 INF 04. Podepsaná
MAN/40/01/001387/2007 Vydávání a správa karet OpenCard Haguess, a.s. Haguess 31.10.2007 INF 05. Ukončená
INO/40/01/001388/2007 Smlouva o zpracování osobních údajů Haguess, a.s. Haguess 31.10.2007 INF 05. Ukončená
DIL/40/01/001529/2008 Licence kartového aplikace parkování ,,KAPII" Haguess, a.s. Haguess 21.4.2008 INF 05. Ukončená

LIC/40/01/001613/2008
oprávnění k výkonu práva užít Software SKC počítačový 
program

Haguess, a.s. Haguess 14.7.2008 RED 04. Podepsaná

INO/40/01/001639/2008 Smlouva na zpracování osobních údajů k PCKS Haguess, a.s. Haguess 30.7.2008 INF 05. Ukončená

LIC/40/01/001650/2008
Oprávnění k výkonu práva užití počítačového programu 
SAM

Haguess, a.s. Haguess 31.7.2008 INF 05. Ukončená

LIC/40/01/001651/2008
Oprávnění k výkonu práva užití počítačového programu 
ASW HSM-SKC

Haguess, a.s. Haguess 31.7.2008 INF 05. Ukončená

DIL/40/01/001652/2008 Rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire Haguess, a.s. Haguess 31.7.2008 INF 05. Ukončená
INO/40/01/001653/2008 Zpracování osobních ůdajů k ,,KAP" Haguess, a.s. Haguess 31.7.2008 INF 05. Ukončená
INO/40/01/001831/2009 Zajištění provozu PCKS Haguess, a.s. Haguess 2.1.2009 INF 05. Ukončená

INO/40/01/001860/2009
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH 
SLUŽEB

Haguess, a.s. Haguess 26.2.2009 INF 05. Ukončená

INO/40/01/001966/2009
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH 
SLUŽEB

Haguess, a.s. Haguess 25.5.2009 INF 05. Ukončená

INO/40/01/002056/2009 Zajištění provozu PCKS Haguess, a.s. Haguess 3.9.2009 INF 05. Ukončená

INO/66/01/000597/2010
Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových 
služeb

Haguess, a.s. Haguess 12.2.2010 RED 05.

INO/66/01/000713/2011

smlouva o spolupráci a technické podpoře - instalace a 
implementace informačního systému PCKS

Haguess, a.s. Haguess 1.2.2011 RED 05. Ukončená

INO/40/03/002741/2012 Základní podpora programového vybavení PCKS HAGUESS, a.s. 6.4.2012 INF 04. Podepsaná

INO/40/03/002742/2012
ROZŠÍŘENÉ PODPORY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ PCKS HAGUESS, a.s. 6.4.2012 INF 04. Podepsaná

KUM/40/02/002750/2012
Nákup HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS HAGUESS, a.s. 10.7.2012 INF 05. Ukončená

Smlouvy s firmou Haguess



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZHMP usnesení 

založení operátora 

Převzetí aktivit 

(HMP, DPP) 

Dohoda  

s EMS 

ZHMP usnesení JŘBU 

na 2 roky (100 mil.) 

Provoz  

S PODPOROU 

Provoz  

BEZ PODPORY 

Havárie systému 

PAPÍROVÉ  

KUPÓNY 

FUNKČNÍ  

KARTA 

(stávající 

řešení EMS) 

OPERÁTOR Nedělat NIC 

Soutěžní dialog 

Veřejná zakázka 

(strategický partner) 

Odhadovaná doba 

cca 24 měsíců 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE ANO ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

NE 

FUNKČNÍ  

KARTA   

(nové řešení) 
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