
 

 

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 
 

V Praze, dne 13. 6. 2014 

 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, 

vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k výraznému pokroku v jednáních mezi naší 
společností na jedné straně a HMP, Operátor OPENCARD, a.s. (dále OOC)  a DPP na 
druhé straně, dovolujeme si vás seznámit s nabídkou řešení transformace Opencard. 
 
Přikládáme tedy náš návrh „nového modelu řešení“, jakož i naši nabídku na realizaci 

tohoto řešení ve zkrácené podobě, jak byla předána a prezentována zástupcům OOC 

dne 5. 5. 2014. 

Současně bychom tímto rádi deklarovali, že jsme připraveni k oboustranné dohodě 

dojít vzájemnými jednáními. Vzhledem k nutnosti řešení všech problémových aspektů 

považujeme za nutné k vzájemné dohodě dojít v co nejkratším termínu.  

Níže pak uvádíme oblasti, které by měly být součástí dohody, jak také předpokládala dříve 

uzavřená Dohoda o společném postupu ze dne 22. 1. 2014 mezi HMP a naší společností.  

1. Stanovení závazného termínu uhrazení licenčního dluhu HMP a DPP vůči 

EMS. V případě, že dlužná částka nebude ve stanoveném termínu uhrazena, 

jsme připraveni vymáhat naše práva soudně a v celé výši odpovídající našim 

zákonným nárokům v souladu s poslední výzvou k zaplacení dlužné částky před 

podáním žaloby, kterou jsme doručili Ing. Davidovi Vorlíčkovi a Ing. Janu 

Vašíčkovi dne 29. 5. 2014 za HMP a Ing. Jaroslavu Ďurišovi a Bc. Magdaleně 

Češkové za DPP. Opakovaně upozorňujeme, že HMP neoprávněným užíváním 

licencí porušuje platné zákony ČR a jsme připraveni chránit svá práva a duševní 

vlastnictví v souladu s platnými zákony. 

2. Stanovení termínu uhrazení dluhu HMP a DPP z titulu bezdůvodného 

obohacení, případně dohoda na výši nároku a termínu úhrady, případně dohoda 

o dalším postupu, jak bude tato pohledávka řešena. Stejně jako v případě 

licenčního dluhu, v případě neřešení se budeme našich práv domáhat soudně 

včetně veškerých souvisejících nároků a způsobené škody. 



 

 

3. Jasnou deklaraci, že je HMP připravena seriózně jednat o odkoupení aktiv, 

která byla OOC nabídnuta dne 5. 5. 2014, případně ve smyslu nového modelu 

řešení, předaného dne 3. 6. 2014. Dále očekáváme stanovení předběžného 

časového harmonogramu realizace a rámcové ujednání o ceně, a dalším postupu 

bez zbytečného časového odkladu. 

4. V případě, že HMP není připravena odkoupit nabídnutá aktiva, očekáváme 

jasnou deklaraci, že HMP nehodlá pokračovat v projektu Opencard v dnešní 

podobě a s využitím SW vybavení EMS. Dále očekáváme závazek HMP a DPP, že 

HMP, DPP ani jiné třetí strany nebudou jakkoli neoprávněně užívat nebo 

zasahovat do SW ve vlastnictví EMS. V případě porušení jsme připraveni chránit 

naše duševní vlastnictví a majetková práva všemi dostupnými prostředky na 

lokální i mezinárodní úrovni. 

Stále pevně věříme, že je možné dospět k dohodě, která ochrání zájmy hlavního města 

Prahy, a také více než 1,2 milionu uživatelů Opencard a že tento dopis pomůže k 

objasnění a konstruktivnímu řešení vzniklé situace. 

 

S pozdravem, 

 

 

………………………………… 

Michal Šilhák, Jednatel eMoneyServices s.r.o. 

 

………………………………… 

Adam Leščišin, Generální ředitel EMONEY GROUP B.V. pro region CEE 

 



 

 

Přílohy: 

- Nabídka na prodej závodu EMS předaná zástupcům OOC dne 5. 5. 2014  

- Nový model řešení, předaný zástupcům OOC dne 3. 6. 2014 

- Komentář k nabídce na prodej závodu EMS předané zástupcům OOC dne 5. 5. 2014 

- Extrakt ze znaleckého posudku č. 1427-38/2014 „Stanovení hodnoty části závodu 
společnosti eMoneyServices s.r.o. pro účely úplatného převodu“ v rozsahu jedné strany (v 
případě zájmu jsme připraveni poskytnout kopii posudku) 

- Extrakt ze znaleckého posudku č. 1427-37/2014 „Ocenění nákladů na pořízení 
informačního systému pro podporu Opencard od jiného dodavatele než společnosti 
eMoneyServices s.r.o., stanovení bodu zvratu pro nabídku společnosti eMoneyServices 
s.r.o.“ v rozsahu jedné strany (v případě zájmu jsme připraveni poskytnout kopii 
posudku) 

- Potenciál Opencard ve světle mezinárodních příkladů a praxe předaný zástupcům OOC 
dne 5. 5. 2014 

- Aspekty ukončení projektu Opencard nebo pokračování jinou než transformační cestou 
předaný zástupcům OOC dne 5. 5. 2014 

- Srovnání vybraných závěrů znaleckých posudků vypracovaných pro OOC a EMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operátor OPENCARD, a.s. 
Opletalova 929/22 
110 00 Praha 1 

K rukám členů představenstva společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

Kopie k rukám členů dozorčí rady společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

 

 

 

V Praze, dne 2. 5. 2014 

 

OSOBNĚ 

 

NABÍDKA NA PRODEJ ZÁVODU EMS 

 

 

 

Vážení pánové, 

v návaznosti na naše předcházející jednání ohledně možnosti odkoupení závodu společnosti 
eMoneyServices s.r.o., si Vám dovolujeme předložit tuto nabídku. Tato nabídka vychází z 
předpokladu, že transakce a její předmět bude v podstatných ohledech odpovídat 
vymezení uvedeném v Dohodě o porozumění ohledně postupu v rámci transformace 
Opencard, uzavřené mezi námi dne 25. 4. 2014. 

 

  



 

 

PŘEDMĚT NABÍDKY 

Předmětem nabídky je prodej závodu, jehož popis a rozbor hodnoty včetně komentáře k 
nabídce je uveden v přílohách této nabídky. Významnou součástí závodu bude závazek 
koncernu EMONEY GROUP poskytnout plnění spočívající v tvůrčím zpracování software SKC, 
DOS, KAP, HSM a SAM. 

Významný majetek v závodu: 

� licenční práva a zdrojové kódy k software SKC, DOS a souvisejících 

Další informace jsou uvedené v Přílohách k této nabídce. 

 

Významné dluhy v závodu: 

� žádné 

 

Významné pohledávky v závodu: 

� běžné obchodní pohledávky za Hlavním městem Praha a Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy, a.s. 

 

Významné smluvní vztahy v závodu: 

� smluvní vztahy mezi eMoneyServices s.r.o., Hlavním městem Prahou a Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy a.s., 

� smlouva o tvůrčím zpracování SW mezi eMoneyServices s.r.o. a eMoneySolutions, 

a.s. („Smlouva“). 

 

PODMÍNKY TRANSAKCE 

Navrhovaná kupní cena závodu činí v přepočtu na čistou současnou hodnotu 346,7 milionů 

Kč a vychází z odborného znaleckého posudku.  

Finanční plnění na základě Smlouvy o tvůrčím zpracování software (dále jen Smlouva) 

odpovídá rozsahu nejméně 8 750 člověkodní (MD) a představuje celkovou hodnotu 125 mil. 

Kč do konce roku 2016, což je délka trvání Smlouvy. 

 



 

 

 

Splatnost kupní ceny 

Splatnost kupní ceny navrhujeme následujícím způsobem:  

Při podpisu smlouvy o prodeji závodu 80 milionů Kč 

Při prvním výročí podpisu smlouvy 80 milionů Kč 

Při druhém výročí podpisu smlouvy 80 milionů Kč 

Finální vypořádání (ke dni ukončení Smlouvy)           130 milionů Kč 

CELKEM 370 milionů Kč 

Navrhovaná cena i harmonogram její splatnosti mohou být předmětem dalších jednání. 

 

POSTUP TRANSAKCE 

Naše nabídka předpokládá, že po odsouhlasení obchodních podmínek transakce a uzavření 

standardních dohod o zachování mlčenlivosti Vám umožníme provedení právní, daňové, 

účetní, technické a obchodní due diligence ve vztahu k nabízenému závodu.  

K transakci budou získány od všech stran a orgánů veškeré potřebné souhlasy dle platných 

právních předpisů a v souladu s korporátními dokumenty stran. 

 

DUE DILLIGENCE 

Provedení Due diligence bude umožněno na základě písemné žádosti společnosti Operátor 

OPENCARD, a.s. o poskytnutí přístupu do „data roomu“, obsahující seznam oprávněných 

osob, kterým by po schválení ze strany EMS měl být umožněn přístup k dokumentaci 

vztahující se k nabízenému závodu. EMS si vyhrazuje právo odepřít přístup do data roomu 

navržené osobě, dle svého uvážení.  

 

TRANSAKČNÍ DOKUMENTACE 

Předpokládáme, že transakční dokumentace bude obsahovat standardní rozsah prohlášení a 

záruk za stav závodu, podnikání společnosti a pravdivosti a úplnosti poskytnutých 

informací. Navrhujeme, aby první pracovní návrh smlouvy o prodeji závodu připravila naše 

společnost. 



 

 

 

 

ČASOVÁNÍ 

Očekáváme, že se k této nabídce vyjádříte v nejkratším možném termínu. Zároveň jsme 

připraveni poskytnout potřebnou součinnost pro vyjasnění či doplnění detailů této nabídky. 

 

CHARAKTER NABÍDKY 

Tato nabídka nepředstavuje ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku návrh 

na uzavření smlouvy ani podání nabídky ohledně transakcí uvedených v této nabídce. 

Vyhrazujeme si, aby taková smlouva či smlouvy byly uzavřeny výhradně v písemné formě. 

Každá ze stran bude odpovídat za splnění veškerých zákonem stanovených požadavků pro 

uzavření takové smlouvy či smluv. Tato nabídka je důvěrná ve smyslu a v rozsahu 

uvedeném v příloze 5. 

 

Děkujeme. 

 

S pozdravem 

 

 

 

………………………………… 

Adam Leščišin, Generální ředitel EMONEY GROUP B.V. pro region CEE 

 

 

 

………………………………… 

Michal Šilhák, Jednatel eMoneyServices s.r.o. 

 



 

 

 

 

PŘÍLOHY NABÍDKY 

Příloha 1  Komentář k nabídce 

Příloha 2  Kopie Znaleckého posudku č. 1427-38/2014  „Stanovení hodnoty části 
závodu společnosti eMoneyServices s.r.o. pro účely úplatného převodu“ 
ze dne 2. 5. 2014 

Příloha 3 Kopie Znaleckého posudku č. 1426-37/2014 – „Ocenění nákladů na 
pořízení informačního systému pro podporu Opencard od jiného 
dodavatele než společnosti eMoneyServices, stanovení bodu zvratu pro 
nabídku společnosti eMoneyServices“ ze dne 2. 5. 2014 

Příloha 4 Kopie „DOHODY O POROZUMĚNÍ OHLEDNĚ POSTUPU V RÁMCI 
TRANSFORMACE OPENCARD“ ze dne 25. 4. 2014 

Příloha 5 Informace o rozsahu závazků mlčenlivosti 

  



 

 

Operátor OPENCARD, a.s. 
Opletalova 929/22 
110 00 Praha 1 

K rukám členů představenstva společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

Kopie k rukám členů dozorčí rady společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

 

 

 

V Praze, dne 3. 6. 2014 

 

OSOBNĚ 

 

NABÍDKA NA PRODEJ ZÁVODU EMS – NÁVRH NOVÉHO MODELU ŘEŠENÍ 

 

Vážení pánové, 

V návaznosti na naši nabídku na odkup části závodu eMoneyServices s.r.o., kterou jsme 
vám předložili a prezentovali 5. května 2014 (dále „Nabídka“), si dovolujeme(na základě 
skutečnosti, že nám 27.5. 2014 bylo předáno vyjádření, že Nabídku nepřijímáte) předložit 
Vám tento nový model řešení transakce (dále jen "nový model"). Tento dokument vychází z 
předpokladu, že předmět transakce a její hodnota bude v podstatných ohledech odpovídat 
vymezení uvedeném v Dohodě o porozumění ohledně postupu v rámci transformace 
Opencard, uzavřené mezi námi dne 25. 4. 2014 a dále Nabídce.  

Ostatní části Nabídky zůstávají nezměněny. 

 
1. VÝCHODISKA A OKOLNOSTI NOVÉHO MODELU 

Seznámili jsme se se znaleckými posudky vypracovanými společností MBM-Hopet, s.r.o. a 
panem Ing. Jindřichem Kandlerem, CSc., kteří posoudili Nabídku a potvrdili, že Nabídka ve 
všech ohledech splňuje požadavky ekonomické výhodnosti a tržního potenciálu. 

Současně byly dvěma nezávislými znaleckými posudky vyčísleny náklady na pořízení 
nového systému ve výši přesahující 500 mil. Kč (tato částka obsahuje pouze náklady na 
vývoj a implementaci software a nejsou v ní zahrnuty náklady na pořízení karet a HW). 



 

 

Znalci se rovněž shodli, že délka období od zahájení procesu výběru nového systému do 
okamžiku spuštění do provozu by činila minimálně 2-3 roky. 

Ze znaleckých posudků nadále vyplývá, že systém Opencard představuje značný obchodní, 
investiční a rozvojový potenciál. Jsme proto připraveni pomoci OOC a HMP tento potenciál 
v maximální možné míře využít a podílet se na jeho rozvoji.  

Předmět Nabídky, kterým je prodej závodu, jehož popis, součásti a rozbor hodnoty je 
uveden v přílohách Nabídky zůstává nezměněn, stejně jako závazek koncernu EMONEY 
GROUP poskytnout plnění spočívající v tvůrčím zpracování software SKC, DOS, KAP, HSM a 
SAM. 

Níže popsaný princip transakce je založen na skutečnosti, že hodnota části závodu popsaná 
v Nabídce a oceněná znaleckými posudky představuje 370 mil. Kč a že finanční plnění na 

základě Smlouvy o tvůrčím zpracování software (dále jen Smlouva) představuje celkovou 

hodnotu 125 mil. Kč do konce roku 2016. 

 

2. PRINCIPY NOVÉHO MODELU 

Základním principem nového modelu je minimalizace finančního zatížení na straně 
Operátora OPENCARD, a.s., respektive jeho 100% vlastníka, jímž je hlavní město Praha, 
neboť toto zatížení převezmeme formou zajištění investičního kapitálu, kterým bude 
uhrazena podstatná část hodnoty nabízeného závodu. 

Jsme přesvědčeni, že takto bude možné maximálně využít potenciál Opencard, který by pro 
uživatele představoval zvýšení komfortu využití služeb a rozšíření portfolia služeb, a to  s 
využitím v minulosti realizovaných investic a zajištění kontinuity poskytování služeb pro 1,2 
mil. uživatelů. 

Proto nabízíme zajištění vypracování „referenčního modelu“ renomovanou mezinárodní 
poradenskou společností, která disponuje širokými zkušenostmi a referencemi v oblasti PPP 

projektů a systémů městských karet. Referenční model bude obsahovat mimo jiné zejména: 

• strategický plán společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

• návrh kompetencí a zodpovědností společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

• návrh obchodních vztahů a vazeb společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

• dlouhodobý finanční plán a cash flow 

Jsme připraveni na základě referenčního modelu a jeho implementace zajistit prostředky pro 
financování odkupu závodu, stejně jako rozvoj společnosti Operátor OPENCARD, a.s., tak 
aby byla zajištěna ochrana současné i budoucí hodnoty společnosti Operátor OPENCARD, 
a.s., a současně byl zajištěn rozvoj systému Opencard srovnatelný s jinými podobnými 
programy. 



 

 

Jsme připraveni nést riziko, že splatnost podstatné části kupní ceny za závod 
eMoneyServices s.r.o. a výše podstatné části kupní ceny bude přímo úměrná úspěchu 
zajištění finančních prostředků nad rámec prostředků z rozpočtu hlavního města Praha.  

 

3. KUPNÍ CENA - NOVÝ MODEL 

Kupní cena závodu bude rozdělena na dvě části, z nichž  

3.1. První část kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy kupujícím.  
 

3.2. Druhá část bude uhrazena kupujícím formou cenných papírů po zajištění 
finančních prostředků prostřednictvím naší společnosti. Výše této části kupní 
ceny bude variabilní a bude závislá na objemu peněžních prostředků, které 
třetí strany poskytnou na úhradu ceny závodu a rozvoj systému Opencard. 
 

3.3. Přehled plateb 
3.3.1. První část kupní ceny 

Hradí kupující při podpisu smlouvy 85 mil. Kč 

3.3.2. Druhá část kupní ceny 
Hradí investor  bude předmětem jednání 

3.3.3. Plnění na základě smlouvy o tvůrčím zpracování 
Hradí kupující průběžně do 12/2016 

Navrhovaná cena i harmonogram její splatnosti mohou být předmětem dalších jednání. 

 

4. ČASOVÁNÍ 

Očekáváme, že se k této nabídce vyjádříte nejpozději do 6. června 2014, a vstoupíte do 

jednání o způsobu realizace. Zároveň jsme připraveni poskytnout potřebnou součinnost pro 

vyjasnění či doplnění detailů tohoto návrhu. 

 

5. CHARAKTER NABÍDKY 

Tato nabídka nepředstavuje ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku návrh 

na uzavření smlouvy ani podání nabídky ohledně transakcí uvedených v této nabídce. 

Vyhrazujeme si, aby taková smlouva či smlouvy byly uzavřeny výhradně v písemné formě. 

Každá ze stran bude odpovídat za splnění veškerých zákonem stanovených požadavků pro 

uzavření takové smlouvy či smluv. Tato nabídka je důvěrná ve smyslu a v rozsahu 

uvedeném v příloze 5. 



 

 

 

Děkujeme. 

 

S pozdravem 

 

 

 

………………………………… 

Adam Leščišin, Generální ředitel EMONEY GROUP B.V. pro region CEE 

 

 

 

………………………………… 

Michal Šilhák, Jednatel eMoneyServices s.r.o. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k nabídce na prodej 

závodu 

2. května 2014 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: TENTO DOKUMENT A INFORMACE V NĚM UVEDENÉ JSOU DŮVĚRNÉ 

POVAHY. DOKUMENT JE URČENÝ POUZE PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ 

RADY OPERÁTORA OPENCARD, A.S. JAKÉKOLIV DALŠÍ SDÍLENÍ TOHOTO 

DOKUMENTU, NEBO JEHO ČÁSTÍ, BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NAŠÍ SPOLEČNOSTI 

NENÍ POVOLENO.  
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1. Úvod 

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) je společně s Dopravním podnikem hl. m. 

Prahy (dále jen „DPP“) a dalšími organizacemi v současné době provozovatelem 

programu Opencard, městské čipové karty, prostřednictvím které přes 1,2 milionu 

uživatelů čerpá služby elektronické tramvajenky, úhrady za parkování, přístupu k 

automatizovaným službám městské knihovny a další služby s kartou spojené. 

Program Opencard v současné době existuje na základě souboru technického řešení, 

které bylo implementováno v roce 2007 a dále rozvíjeno do současné podoby díla 

(tzv. „IP EMS“). Současné technické řešení je tedy v nepřetržitém provozu přes 7 let. 

Rada HMP již v minulosti několikrát rozhodla, že program Opencard se má rozvíjet 

tak, aby pro své držitele přinesl nové a spolehlivé služby.  

Současné technické řešení (s jehož využitím je vybudována celá architektura současné 

Opencard) využívá HMP a DPP na základě souboru licenčních smluv obsahujících 

komerční podmínky užívání, které HMP považuje za možné omezení budoucího 

rozvoje. Hledá proto řešení, které bude pro HMP ekonomicky nejvýhodnější. 

Společnost eMoneyServices s.r.o. (dále jen „EMS“) na provedení analýzy stávajícího 

stavu Opencard a možností dalšího rozvoje, dospěla v druhé polovině roku 2012 k 

závěru, že velmi pravděpodobně zvažovaná varianta výběru nového technického 

řešení bude pro HMP ekonomicky nevýhodná, a současně nezajistí nutně možnost 

rozvoje a využití potenciálu Opencard, včetně možnosti nalezení strategického 

partnera. Tuto analýzu, která byla vytvořena pro interní potřeby EMONEY GROUP B.V., 

dala také k dispozici hlavnímu městu Praha, a to dne 2. 9. 2013. 

K tomuto kroku společnost EMONEY GROUP B.V. přistoupila také proto, že je zřejmé, 

že výběr nového systému představuje poměrně nákladný a zdlouhavý proces, který 

neumožní HMP nahradit stávající řešení a jeho provoz nebude možný dříve než ve 

druhé polovině roku 2016. Po celou tuto dobu pak bude muset být řádně zajištěn 

provoz stávajícího systému Opencard a jeho rozvoj pro naplnění požadavků na změny 

v  rámci provozu, zajištění bezpečnosti a dalších funkcí. 



 

 

Zároveň je vhodné uvést, že v současnosti má HMP již k dispozici plně funkční a 

spolehlivé řešení a klíčové požadavky, které má jakékoliv nové řešení splňovat, již 

splňuje. Je tedy nesporné, že nejekonomičtějším a nejlogičtějším postupem je pro 

další rozvoj využít stávající řešení. 

Podstatná je také skutečnost, že současný organizační model, ve kterém neexistuje 

jednoznačná odpovědnost za Program Opencard, za jeho provoz i finanční zajištění, 

naprosto blokuje možnost dalšího rozvoje programu a jeho transparentní financování, 

stejně tak jako možnost vstupu či spolupráce se strategickými partnery, a brzdí využití 

potenciálu Opencard. 

HMP se rozhodlo pro zahájení transformace Opencard na základě zkušeností a 

srovnání s podobnými programy v zahraničí. HMP ustanovilo právní subjekt Operátor 

OPENCARD, a.s. (dále jen „OOC“ nebo „Zájemce“), se záměrem sjednotit v tomto 

subjektu všechny provozní a řídící aktivity týkající se Programu Opencard. 

Současně HMP projevilo zájem získat od EMS prostřednictvím OOC software, který je 

užíván v současné době HMP a DPP k zajištění služeb Opencard, souvisejícího know-

how, zdrojových kódů a dalších aktiv od  EMS. 

Na základě dohody o společném postupu mezi HMP a EMS ze dne 29. 1. 2014, 

proběhla mezi EMS a OOC jednání k nalezení takové formy získání výše uvedeného, 

která by byla přijatelná z pohledu platného legislativního rámce ČR, v souladu 

s přístupem řádného hospodáře a k tomu, aby v co největší míře omezila negativní 

dopad na HMP (nebo jeho dceřiných společností) a na držitele a partnery v programu 

Opencard.  

Na základě těchto jednání uzavřeli OOC a EMS dne 25. 4. 2014 Dohodu o 

porozumění, která zakotvila klíčové aspekty této právní formy transformace programu 

Opencard pro další jednání.  

Tato nabídka je připravena plně v souladu s výše zmíněnou Dohodou o porozumění a 

je předkládána představitelům OOC, k posouzení a dalšímu jednání.  



 

 

EMS je přesvědčena, a to na základě předložených znaleckých posudků, že 

předkládaná nabídka představuje ekonomicky nejvýhodnější řešení pro HMP, 

potažmo OOC. Toto řešení navíc umožňuje HMP maximálně využít v minulosti již 

provedené investice, a zároveň v co nejkratší možné době zahájit realizaci potenciálu 

Opencard, a tedy tím i komerčních příjmů.  

Současně však EMS uvádí, že v žádném případě nevytváří na HMP, či OOC žádný 

nátlak k přijetí této nabídky. Prodej závodu byl poptán ze strany HMP, nikoliv nabízen 

ze strany EMS. V případě potřeby je EMS připravena uzavřít s OOC relevantní licenční 

ujednání, která budou respektovat stávající licenční smlouvy, stejně tak smlouvy o 

podpoře a zajištění činností nutné pro řádné fungování technického řešení a celého 

ekosystému Opencard. Samozřejmě to předpokládá, že na druhé straně budou HMP, 

DPP i OOC respektovat všechna tato smluvní ujednání, a do budoucnosti plnit 

smluvní povinnosti, a tím nezpůsobovat škodu EMS. 

 

Klíčová východiska pro předložení nabídky k řešení transformace 

Níže jsou uvedena klíčová východiska pro navrhované řešení transformace projektu 

Opencard: 

 

• HMP a DPP poskytuje služby spojené s Opencard, které jsou v současné době 

založené a závislé na systémech dodaných v roce 2006 a jsou podloženy 

licenčními smlouvami. Tyto smlouvy obsahují licenční ustanovení, na jejichž 

základě je nutné hradit dodatečné licenční poplatky za další používání a rozvoj 

systémů.  

• Klíčovou částí smluvních vztahů jsou licenční smlouvy na centrální systémy 

Pražského Centra Kartových Služeb a kartovou aplikaci KAP (v případě HMP), 

Dopravně odbavovací systém (v případě DPP), bezpečnostní prvky HSM a SAM 

a návazné servisní smlouvy, které pro HMP a DPP zajišťují podporu a částečný 

rozvoj těchto systémů. 



 

 

• Tyto smlouvy byly uzavřeny se společností HAGUESS, a.s., od konce roku 2012 

jsou však součástí společnosti EMONEY GROUP, která provozuje aktivity na 

českém trhu prostřednictvím svých dceřiných společností eMoneyServices s.r.o. 

a eMoneySolutions, a.s., které stoprocentně vlastní. 

• Smlouva o základní podpoře s HMP byla ukončena dne 6. 4. 2014, smlouva o 

základní podpoře s DPP skončí nejpozději dnem 31. prosince 2014. Na základě 

objednávky na zajištění podpory během přechodného období, a to do 15. 6. 

2014, jsou v dočasném režimu zajišťovány služby podpory SKC. Po tomto 

období není smluvně zajištěn žádný rozvoj, ani základní údržba zmíněných 

systémů. 

• V současné době eviduje společnost EMS pohledávky za HMP i DPP ve výši 

přesahující 30 mil. Kč za nevypořádané licenční poplatky, vyplývající z 

uzavřených a platných licenčních smluv.  

• Program Opencard dnes také není schopen využívat pro pokrytí svých nákladů 

zdroje příjmů, které jsou pro takový program jinde ve světě naprosto obvyklé. 

Náprava tohoto omezení by umožnila výrazně omezit zatížení rozpočtu HMP a 

fakticky tak dosáhnout samofinancovatelnosti programu Opencard. 

• Za dané situace, zejména vzhledem k roztříštěnosti vedení a provozu programu 

Opencard, není možné jakkoliv systémově zajistit vstup strategického partnera, 

který by umožnil další rozvoj programu, včetně možného rozšíření komerčních 

služeb. 

 

2. Existující pohledávky EMS 

Na základě uzavřené Dohody o společném postupu mezi EMS a HMP ze dne 29. 1. 

2014 se EMS a HMP shodli na smírčím řešení vzájemných historických vztahů. Tyto 

vztahy však budou řešeny mezi EMS a HMP, potažmo EMS a DPP, a nebudou 

předmětem případné transakce prodeje části závodu mezi OOC a EMS. 



 

 

Uhrazení či narovnání těchto pohledávek tedy není předmětem této nabídky, nicméně 

nabídka je založena na předpokladu podloženém jednáními a písemnými i ústními 

ujištěními, že tyto pohledávky budou v co nejkratší době uhrazeny či narovnány. 

Přehled evidovaných a uznaných licenčních pohledávek EMS: 

• Neuhrazené licenční poplatky za HMP k 31. 3. 2014 = 21.368.581,- Kč, ověřeno 

a stvrzeno zápisem ze společného jednání zástupců HMP a EMS dne 20. 3. 

2014. 

• Neuhrazené licenční poplatky za DPP k 31. 3. 2014 = 12.549.950,- Kč, ověřeno 

a stvrzeno zápisem ze společného jednání zástupců DPP a EMS dne 2. 4. 2014. 

 

Přehled evidovaných pohledávek z poskytnutých služeb: 

• Bezdůvodné obohacení HMP za období 1. 5. 2011 až 6. 4. 2012 = 26.802.857,- 

Kč. Poskytování předmětných aktivit během tohoto období bylo ověřeno a 

stvrzeno zápisem ze společného jednání zástupců HMP a EMS dne 11. 4. 2014. 

K jednání o výši evidované pohledávky či jejím posouzení odborným znalcem 

HMP zatím k datu předložení nabídky nedošlo.  

• Bezdůvodné obohacení DPP za období 1. 10. 2010 až 21. 12. 2012 = 

34.969.000,- Kč. Poskytování předmětných aktivit během tohoto období bylo 

ověřeno a stvrzeno zápisem ze společného jednání zástupců DPP a EMS dne 8. 

4. 2014. K jednání o výši evidované pohledávky či jejím posouzení odborným 

znalcem DPP zatím k datu předložení nabídky nedošlo.  

 

3. Rámec navrhované transakce 

Vzhledem ke zkušenostem s provozem podobných systémů v zahraničí i vzhledem 

k okolnostem v rámci HMP, DPP i OOC, EMS předpokládá, že délka trvání úplného 

dokončení navrhované transakce je cca 2,5 roku, tedy za předpokladu, že k uzavření 



 

 

transakce dojde v polovině roku 2014, její ukončení se předpokládá na konci roku 

2016.  

 

Klíčové elementy transakce: 

• odprodej závodu EMS s právy užívání a know-how pro provoz technického 

řešení Opencard; 

• poskytnutí licence k užívání stávajícího programového vybavení bez omezení 

počtu karet, uživatelů, kartových aplikací, atd.;  

• poskytnutí související podpory software po přechodné období, tedy do konce 

roku 2016; 

• bezpečné uložení zdrojového kódu stávajícího programového vybavení u 

důvěryhodné instituce pro případ nepředvídatelných okolností; 

• vytvoření odvozeného díla, které bude vycházet ze souboru již licencovaného 

programového vybavení, a které bude konsolidovat relevantní funkcionality do 

jednoho konzistentního souboru technického vybavení (dále jen „Dílo“); 

• předání zdrojových kódů k Dílu; 

• převod majetkových práv po splnění podmínek transakce do vlastnictví 

Zájemce tak, aby mohl dále s technickým souborem volně nakládat, případně 

poptávat další rozvoj u jiných uchazečů bez závislosti na EMS. 

 

Na základě dosavadních jednání EMS všechny tyto kroky chápe a předkládá jako 

nedílné, mezi sebou navzájem propojené a závislé. Komerční nabídka EMS sice 

popisuje Zájemci dílčí hodnoty nabídky za jednotlivé logické celky, nicméně tyto celky 

nelze zvažovat odděleně. Stejně tak i hodnoty stanovené znaleckými posudky 

vycházejí z uceleného souboru elementů této transakce, nikoliv z jejich jednotlivých 

částí.  

 



 

 

3.1 Smlouva o prodeji části závodu EMS 

V rámci navrhované transakce EMS vyčlenilo do oddělené části závodu za účelem 

prodeje Zájemci zejména následující součásti:  

 

• práva a povinnosti ze Stávajících licenčních a servisních smluv mezi EMS a HMP 

a DPP; 

• práva a povinnosti z Licenční smlouvy (viz níže); 

• práva a povinnosti ze Smlouvy (viz níže); 

• práva a povinnosti ze Smlouvy o úschově zdrojových kódů; 

• práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci; 

• know-how související s provozem a podporou programového vybavení; 

• internetové domény www.opencard.cz a www.opencardonline.cz; 

• související část provozní infrastruktury;  

• práva a povinnosti z běžných provozních dodavatelských a odběratelských 

vztahů. 

Součástí závodu EMS budou veškeré složky, jejichž absence by znamenala ztrátu 

povahy části závodu či omezení funkčnosti části závodu s přihlédnutím k činnostem, 

které předmětná část závodu EMS v souvislosti s poskytováním služeb v rámci 

projektu Opencard zajišťuje. 

 

3.2 Smlouva o poskytnutí licence k užívání stávajícího programového vybavení 

Licenční smlouvou bude ze strany EMS ve prospěch OOC uděleno právo na užívání IP 

EMS s těmito parametry: 

 

• výhradnost licence: nevýhradní; 



 

 

• licenční území: Česká republika;  

• množstevní omezení: bez omezení; 

• sublicence: ano, s omezením na HMP, DPP. Licenční smlouvou bude umožněno 

využívání IP EMS prostřednictvím dalších smluvních partnerů, kteří zajišťují 

nebo budou zajišťovat služby nebo činnosti v rámci Opencard; 

• trvání licence: bez omezení; 

• podmíněnost: poskytováním maintenance ze strany držitele majetkových práv; 

• možnost provádět změny ve zdrojovém kódu: ano, dle podmínek Smlouvy.  

 

Uvedená licence se bude vztahovat i na práva duševního vlastnictví k Dílu, a to v 

průběhu zhotovování Díla ze strany EMS.  

Trvání licenčního oprávnění je vázáno na podmínku provádění pravidelné 

maintenance ve vztahu ke stávajícímu IP EMS.  

 

3.3 Smlouva o údržbě stávajícího programového vybavení 

Smlouvou o údržbě a podpoře IP EMS se EMS zaváže udržovat stávající programové 

vybavení v souladu se změnami relevantní legislativy ČR či EU, v souladu se změnami 

technologického charakteru či v souladu se známými opatřeními zajišťujícími 

bezpečnost IP EMS po dobu přechodu výkonu práv na OOC. 

Součástí údržby mohou být i úpravy IP EMS nepodstatného charakteru v zájmu 

vyhovění možným změnám ve smluvně-provozním rámci Opencard.  

 

3.4 Smlouva o vytvoření díla  

Smlouvou o vytvoření díla („Smlouvou“) se navrhovatel zaváže alokovat kapacity k 

provedení díla spočívajícího v tvůrčím zpracování IP EMS v rozsahu, jehož cílový 



 

 

model tvoří přílohu č. 1 Dohody o porozumění („Dílo") ze dne 25.4.2014. Klíčové 

vlastnosti cílového modelu zahrnují: 

• oddělení Zdrojového kódu licencovaného IP EMS za účelem tvůrčího zpracování 

IP a postoupení majetkových práv ve prospěch OOC 

• modernizace a konsolidace infrastruktury a softwarových komponent systémů 

Opencard (SKC, KAP, DOS, etc) 

• migrace dat z technologického prostředí DPP/DOS do technologického prostředí 

operátora  

• modernizace a konsolidace front-office služeb (exponovaných k držitelům a 

partnerům Opencard)  

• implementace “online” služeb Opencard na portále Opencardonline.cz  

• kompletní dokumentace funkčního a datového modelu a uživatelské 

dokumentace vytvořeného řešení 

• finální migrace dat a konečného tvůrčího zpracování IP do provozního prostředí 

operátora 

• Implementace řešení elektronické jízdenky/elektronického kuponu PID a 

elektronického prostředku pro placení dalších veřejných služeb: 

- Plnohodnotná elektronická peněženka včetně zúčtovacího centra odpovídající 

platným právním předpisům České Republiky 

- Řešení pro odbavení veřejné dopravy odpovídající požadavků tarifu IDS PID, 

SID včetně jednotlivého jízdného, odpovídající platným relevantním předpisům 

České republiky a současně odpovídající mezinárodním standardům a best 

practices 

- Identifikační funkce držitele vůči třetím stranám poskytujícím služby držitelům  

- Otevřené rozhraní pro integraci provozovatelů kartových aplikací 

- Související online služby pro držitele 

 

Další možné požadavky: 

• Propojení PID, SID, PAD a železniční dopravy 

• Konsolidace uživatelských prostředí do konceptu „univerzálního kontaktního 

místa“ 

• Případně další, na základě oboustranné dohody 

 



 

 

Koncepčně lze cílový model popsat následujícím diagramem:  

 

 

K provedení Díla bude oprávněný poskytovatel v Prvním období alokovat minimální 

kapacitu 8.750  MDs (člověkodní). Tento rozsah odpovídá odhadu náročnosti 

vyžadované k provedení Díla. Při provádění Díla bude poskytovatel vycházet 

z mezinárodních metodologických standardů (zejména ISO 24014), využívat dostupné 

technologické standardy (např. CiPurse) a ve vhodných případech využívat jiné 

mezinárodní „best practices“.  

Veškerá majetková práva k Dílu spolu se zdrojovými kódy k Dílu („Zdrojové kódy") v 

rozsahu ke dni ukončení Smlouvy budou bezplatně postoupena na Zájemce ke dni 

ukončení Smlouvy, a to za předpokladu úplného splacení licenčního poplatku dle 

podmínek Licenční smlouvy, a splacení úplaty dle Smlouvy.  

 

 



 

 

3.5 Opční období 

Smlouva bude dále obsahovat právo opce ve prospěch OOC jakožto oprávněného 

jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy na tzv. „Opční období“ s tím, že 

poskytovatel v takovém případě alokuje pro Opční období celkem 5.250 MDs, které 

budou využity k další úpravě Díla dle požadavků Zájemce. 

Opčním obdobím se rozumí předem definované a známé období a služby, kterých 

může Zájemce v případě potřeby či zájmu využít. Rozsah služeb může být po 

vzájemné dohodě upraven.  

Právo opce může OOC vůči poskytovateli uplatnit jednostranným písemným 

vyjádřením nejpozději 6 (šest) měsíců před datem ukončení platnosti Smlouvy.  

OOC nemá žádný závazek tyto služby využít, a hodnota tohoto plnění není nijak 

zohledněna v nabídce na cenu závodu nebo plnění smlouvy. 

 

4. Disclaimer 

Tato nabídka, její ustanovení, komerční povaha i přílohy vychází z uzavřené Dohody o 

porozumění ze dne 25. 4. 2014 mezi OOC a EMS a je platná pouze za předpokladu 

validity ustanovení v této dohodě.  

 

5. Výhodnost nabídky 

EMS na základě provedeného znaleckého posouzení hodnoty nabízeného závodu a 

souvisejících plnění, nabízí OOC prodej závodu za podmínek, které jsou ekonomicky 

výhodné pro HMP a OOC, a to tak, aby navíc formou rozložení splatnosti ceny závodu 

podpořila možnost realizace příjmů OOC při splácení ceny závodu.   

Zároveň na základě znaleckého posudku je zřejmé, že nabízená transakce je pro HMP 

a OOC ekonomicky výhodná i v porovnání s variantou realizace nového technického 

řešení, což je zřejmé z přiložených materiálů. 



 

 

Navíc v případě nerealizace koupě závodu a omezení rozvoje Opencard nedojde k 

rozvoji potenciálu Opencard, který dle referenčních zahraničních modelů může 

představovat 966 mil. Kč za rok, ale také až 1,7 mld. Kč za rok. 

Při zvážení předložené nabídky to reálně může znamenat, že návratnost nákladů na 

celý dvouapůlletý transformační projekt by pro OOC mohla činit cca 6 měsíců, 

případně 12 měsíců při konzervativním plánování.  

Dle přiloženého znaleckého posudku budou náklady spojené s náhradou řešení 

minimálně 645,5 mil. Kč, a to jen pokud dojde k naprosto bezproblémovému postupu 

při výběru nového technického řešení i při jeho implementaci.  

Současně je zřejmé, že v případě ukončení Opencard dojde ke vzniku škody značného 

rozsahu, která zřejmě budou převyšovat výše zmíněnou částku, neboť dojde ke 

zmaření investic do Opencard realizovaných v minulosti, ale podstatně významněji o 

ztrátu možné realizace potenciálu Opencard a porušení smluv se všemi smluvními 

stranami včetně 1,2 mil. držitelů Opencard a uživatelů jejich služeb.  
 

6. Popis současného IP EMS 

Popis současného IP EMS je poskytnut plně v souladu se zněním aktuálních licenčních 

smluv mezi EMS (či jeho předchůdcem, společnostní Haguess, a.s.) a HMP či DPP. Na 

základě interně provedených analýz je rozsah zdrojového kódu k celému IP EMS 

v současné době cca 500.000 řádků zdrojového kódu aplikační vrstvy, databázových 

objektů či webových služeb a bezpečnostních prvků.  

  



 

 

 

Software Klíčová funkcionalita 

Quanto (součást SKC) 

Systém správy karet, žádostí o vydání/aktivaci/blokování/zrušení 

karty, atd. Detailní evidence o kartě, o jejím obsahu, držiteli a 

veškerých parametrech a historii užití. Včetně evidence poplatků 

za služby spojené s kartami. 

Kronus (součást SKC) 

Řídící systém pro Quanto, Kwadrom, Chanson, Guess, DOS. 

Zajišťuje centrální správu jednotlivých modulů, správu uživatelů a 

jejich oprávnění, monitorování a výkaznictví stavu celého systému.  

Kwadrom (součást 

SKC) 

Zúčtovací systém, umožňující rozúčtovávání jednotlivých transakcí 

na různé subjekty. Evidence účtů, smluv o vedení účtu, správa 

bankovních informací pro jednotlivé fyzické nebo právní subjekty, 

správa transakcí, provizních struktur, vyúčtování a úhrada podle 

definovaných pravidel.  

Chanson (součást SKC) 

Backoffice elektronické peněženky - evidence 

obchodníků/partnerů, jejich provozoven a bankovních informací. 

Správa platebních/parkovacích zařízení, evidence vazby na 

obchodníka. Práce s kartami obsahujícími elektronickou 

peněženku. Evidence a správa transakcí nad elektronickou 

peněženkou, reportování a výstupy.  

Guess (součást SKC) 

Front-office elektronické peněženky - operace se zůstatkem na 

kartě (nabití/čerpání, zrušení), tisk pokladních dokladů, správa 

hotovosti na pokladně, uzávěrky, reportování a výstupy.  

ASW HSM 

Server pro kryptografické operace, tj. ověření jedinečnosti a 

platnosti karty, zajištění bezpečnosti komunikace s kartou, atd. 

Zahrnuje generování šifrovacích klíčů ke kartám a k jednotlivým 

aplikacím na kartě, personalizaci karet ve spolupráci s modulem 



 

 

Quanto, inicializaci karet  

a SAM modulů, autentizaci SAM modulů v zařízeních.  

ASW SAM 

Distribuované moduly pro kryptografické operace s kartou v 

koncových zařízeních. Dělené dle typu použití a související 

funkcionality:  

a) čtecí/informační, b) zapisovací pro prodejní místa DPP, c) 

inicializační pro přepážky zákaznického centra, d) personalizační 

pro back-office,  

e) validační pro revizorské čtečky, f) validační do čteček ČD a 

dalších dopravců, g) validační pro parkovací automaty.  

Webový portál 
Webový portál, sloužící pro přístup a obsluhu držitelů a jejich 

(registrovaných) karet, nahlížení do jejich obsahu. 

Open ID 

Věrnostní, slevový a vstupenkový systém pro městský slevový 

program. Umožňuje buď online, nebo offline ověření platnosti 

karty  

a věkové/slevové kategorie držitele pro participující atrakce a 

kulturní památky.  

DOS  

Dopravně Odbavovací Systém (DOS). Zajišťuje vydávání a správu 

elektronických jízdních dokladů napojených na karty držitelů, 

správu  

a komunikaci se zařízeními dopravců (pokladny, SAM moduly, aj.),  

s revizorskými čtečkami, s HSM servery za účelem zabezpečení 

komunikace, reportování, atd.  
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7. Shrnutí  

Společnost EMS touto nabídkou transakce nabízí OOC dosažení jím stanovených a 

zveřejněných cílů. 

Navrhovatel již upozornil jak HMP, tak i samotného OOC, na obecné zkušenosti 

municipalit i soukromých subjektů po celém světě, že doba nutná pro řádné 

stanovení zadání, přípravy a vyhlášení otevřené soutěže, vyhodnocení nabídek a 

následná realizace projektu, který bude muset zahrnovat migraci dat a partnerů ze 

stávajícího technického řešení, je odborníky odhadována na 30 až 40 měsíců, podle 

rozsahu zvoleného řešení. Pokud nedojde na úrovni HMP k promptnímu řešení 

nevyhovujícího stavu, HMP čelí mnohým rizikům, zejména v oblasti veřejné dopravy, 

zajištění výběru a kontroly cestovného, zvýšené provozní i investiční náklady a 

v neposlední řadě poškození reputace provozovatele.  

 

8. Rekapitulace nabídky transakce eMoneyServices s.r.o. 

 

� Vyčlenění závodu s nezbytnými atributy a náležitostmi 

� Udělení objemově neomezené licence k užívání stávajícího programového 

vybavení 

� Udržování a podpora stávajícího programového vybavení po dobu 2,5 let 

� Vytvoření odvozeného díla, vycházejícího z dnes již licencovaných (a tudíž) 

dostupných funkčních celků 

� Postoupení majetkových práv k Dílu ve prospěch OOC 

 

Společnost EMS předložila nabídku v dobré víře, že tato nabídka bude představiteli 

OOC a HMP seriózně zvážena a projednána, a neprodleně budou zahájena jednání 

vedoucí k její případné úpravě, tak aby byla zajištěna kontinuita programu Opencard 

a nedocházelo k porušování platných smluvních ujednání a případnému vzniku škody. 



 

 

Extrakt Znaleckého posudku č. 1427-38/2014  „Stanovení hodnoty 

části závodu společnosti eMoneyServices s.r.o. pro účely úplatného 

převodu“ ze dne 2. 5. 2014 



 

 

 



 

 

Extrakt Znaleckého posudku č. 1426-37/2014 – „Ocenění nákladů na 

pořízení informačního systému pro podporu Opencard od jiného 

dodavatele než společnosti eMoneyServices, stanovení bodu zvratu pro 

nabídku společnosti eMoneyServices“ ze  dne 2. 5. 2014 



 

 

 



 

 

Potenciál Opencard ve světle 

mezinárodních příkladů a praxe 

 

Zkušenosti a praxe z řady míst ve světě ukazují, že municipální a transportní programy 

založené na smartcards - dále kartové programy vytvářejí díky skutečnosti, že 

obsluhují velký počet populace zajímavou hodnotu. V tomto dokumentu jsou 

uvedeny některé příklady, které jsou vztaženy pouze k hodnotě, která je odvozena od 

potenciálních komerčních příjmů, tedy nezahrnuje příjmy spojené s vlastním 

vydáváním karet Opencard, které již nyní představují 25 - 50 mil. Kč ročně, a dalšími 

službami které mají přímou vazbu na municipální služby či služby spojené s veřejnou 

dopravou. Ve skutečnosti tyto služby, které standardně zajišťují příjmy pro podobné 

programy - a v případě Opencard je nasnadě, že vzhledem ke skutečnosti, že tento 

program obsluhuje 2,5 mld. Kč příjmů pro PID (a to i bez poskytování služeb 

jednotlivého jízdného) představují potenciálně značné příjmy. Po případném zavedení 

celkového elektronického odbavení budou tyto příjmy činit 4 mld. Kč, a nárůst tržeb v 

PID v takové situaci bude představovat minimálně 14%, což je standard v EU při 

zavedení elektronického odbavení.  

Samozřejmě, primární funkcí těchto kartových programů je obsluha veřejných služeb, 

zejména pak elektronické odbavení v rámci veřejné dopravy, úhrada a přístup k 

veřejným službám atd. Za tyto služby provozovateli náleží patřičná úhrada, která se 

podílí na krytí jeho nákladů - tedy např. poplatek související s příjmy z prodaného 

jízdného, placeného parkovného apod. Také poplatky spojené s vydáním, obnovením 

a dalšími službami souvisejícími s životním cyklem karet představují nezanedbatelný 

příjem. 



 

 

Dále je patrné, že hodnota vybudovaného "kmene" vycházejícího ze služeb pro 

veřejnou dopravu, a také pro poskytování návazných komerčních služeb, které 

zajišťují další příjmy od třetích strana komerčních služeb je velmi významná. 

 

Zahraniční příklady hodnoty vytvářené kartovými programy 

Manila, Listopad 2013 

Filipínská vláda v roce 2013 vypsala soutěž na desetiletou PPP koncesi na kartový 

program, který bude zajišťovat elektronické odbavení v MRT/LRT vlacích (městské 

vlaky) pro metropolitní oblast se 12 mil obyvatel. Současně bude kartový program 

umožňovat mikroplatby a další komerční služby. 

Vítěznou nabídku podalo konsorcium Ayala Group a MPIC, jejichž nabídka ocenila 

hodnotu jednoho uživatele programu na 50 USD. Což představuje, že při přepočtu 

hodnoty v Praze na základě poměru kupní parity (dle IMF je PPP 5,8x větší v ČR než 

na Filipínách) a kurzu 19,8 Kč/USD, potenciální hodnotu 5 742 Kč na jednu kartu 

v systému Opencard.  Vzhledem k tomu, že koncese v Manile je kalkulovaná na 10 let, 

můžeme odvodit potencionální roční příjem z jednoho uživatele ve výši 574 Kč při 

použití této reference. 

Při současném počtu 1,2 mil. aktivních karet je reálné, že hodnota "kmene" může 

představovat až 6,89 mld. Kč v desetiletém horizontu, potencionální roční hodnota 

komerčních příjmů tedy 689 mil. Kč. 

 

Amsterdam, 2010 

Při zavádění OV-Chipkaart bylo jedním z důležitých aspektů užití karty jako jediné 

formy placení za jízdné, a to jak za časové, tak jednotlivé jízdné. Výsledkem bylo 

zavedení užívání karty jako jediného prostředku pro platbu jízdného, které 

doprovázelo tzv. zavření některých dopravních prostředků (tedy umožnění přístupu 

jen na základě transakce kartou). 



 

 

V důsledku výše uvedeného došlo ke zvýšení tržeb v dopravě ve výši 14%, kdy 

zkušenosti jiných měst a regionů hovoří dokonce o výši odpovídající 40% současných 

tržeb. V případě PID by tato skutečnost znamenala při průměrných ročních tržbách 

4,2 mld. Kč přínos kolem 588 mil. Kč ročně. 

Je tudíž naprosto evidentní, že využití plnohodnotného elektronického odbavení 

povede k nezanedbatelnému zvýšení tržeb v rámci dopravy i bez návazných 

komerčních příjmů. 

 

Taipei, 2008 

V rámci karetního programu EasyCard je realizován tzv. cross-selling, tedy nabízení 

služeb EasyCard pro veřejnou dopravu a dalších, zejména služeb bankovních institucí. 

Tyto příjmy představují 30 USD za realizovaný cross-selling, což představuje hodnotu 

406,- Kč (přepočteno PPP indexem 0,68 a kurzem 19,8 Kč/USD) na jednoho uživatele 

Opencard. Při současném počtu uživatelů potencionální hodnota cross-sellingových 

služeb může dosahovat až 487 mil. Kč. Zároveň při reálném možném přírůstku 

uživatelů ve výši 760 tisíc ročně toto znamená návazný roční potenciál až 308 mil. 

ročně. 

 

Oyster/London, 2011 

V roce 2011 byla mezi Transport for London a Mastercard uzavřena smlouva ohledně 

cobrandingu Oystercard. Tato smlouva umožnila společnosti Mastercard provádět 

cobranding (prostřednictvím obalů, ve kterých byly distribuovány karty) pro kmen 

čítající cca 8 mil. aktivních uživatelů. Hodnota smlouvy dosáhla přibližně 10 mil. GBP 

za rok.  Smlouvu s podobným plněním mimochodem Oyster uzavřela dříve, v roce 

2007 s Barclays, na tři roky za cca 10 mil. GBP. 

Pro Opencard by podobný přístup znamenal (při poměru parity 0,86 a kurzu 33,3 

Kč/GBP) přibližně 36,- Kč za jednu kartu, což představuje minimálně 43 mil. Kč ročně 



 

 

při současném počtu karet. Při nárůstu 760 tisíc uživatelů ročně dalších 27 mil. Kč za 

rok. Celkový potenciál činí minimálně 97 mil. Kč ročně. 
 

Přehled potencionálních hodnot 

 
Reference Model Celkový 

komerční 
potenciál  

Roční 
potenciál 

2 leté 
období 

Amsterdam/2010 
OV-Chipkaart 

Zavedení 
jednotlivého 
jízdného  

14% narůst 
tržeb v 
dopravě  

588 mil. Kč 1,18 mld. 
Kč 

Manila/2013 PPP hodnota 6,89 mld. Kč 689 milionů 
Kč 

1,378 
mld. Kč 

Taipei/2008 cross-selling 487 mil. Kč 308 mil. Kč 1,103 
mld. Kč 

Oyster/2007 a 2011 cobranding 43 mil. Kč 70 mil. Kč 97 mil. 
Kč 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nerealizovaný potenciál Opencard je v relaci k 

zahraničním zkušenostem až 6,89 mld. Kč v současné chvíli, v ročním vyjádření 

potencionálních komerčních tržeb pak minimálně 308 mil. Kč a 588 mil. Kč v příjmech 

souvisejících se zvýšením tržeb v dopravě. 

V nejnižší hodnotě, která představuje cobranding, zvýšení jízdného a cross-selling je 

to pak nejméně 966 mil. Kč ročně, ale pravděpodobně až 1,7 mld. ročně potenciálních 

příjmů. To představuje do konce roku 2016 minimálně 1,9 mld. Kč, ale také až 2,6 mld. 

Kč. A to jen při zohlednění známých a funkčních způsobů zhodnocení kartových 

programů, kdy je zřejmé, že tato oblast doznává velkého rozvoje, a tudíž zvýšení 

hodnoty a potenciálu. 

Výše uvedené příklady jsou samozřejmě pouze ilustrací, a pro celkové zhodnocení 

komerčního potenciálu by bylo nutné provést konkrétnější a detailnější analýzu, ale 

také současně zajistit, aby operátor užíval relevantní postavení a smluvní zajištění pro 

správné fungování a finanční stabilitu. 



 

 

Z tohoto důvodu v rámci nabídky nabízí společnost EMONEY GROUP B.V., mateřská 

společnost EMS, využití mezinárodních "best practices" pro to, jakým způsobem má 

být nastaveno fungování operátora a zároveň jaké reálné komerční příjmy či další 

aktivity operátora mohou být zajištěny, tak aby návazně hlavní město Praha mohlo 

využít tohoto vstupu pro své další rozhodování a hodnocení možností rozvoje 

operátora.  

 Proto nabízíme možnost vytvoření tzv. referenčního modelu, který bude vytvořen 

nezávislou společností specializovanou na poradenství v oblasti PPP a veřejné služby - 

Rebel GROUP B.V., Wijnhaven 23 3011, WH Rotterdam Netherlands 

(www.rebelgroup.nl) ve prospěch hlavního města Prahy a společnosti Operátor 

OPENCARD, a.s.  

  



 

 

ASPEKTY UKONČENÍ PROJEKTU 

OPENCARD NEBO POKRAČOVÁNÍ 

JINOU NEŽ TRANSFORMAČNÍ 

CESTOU  
 

Vzhledem k tomu, že se objevuje zejména v médiích řada úvah, jak se vyhnout 

dohodě s EMS, a co to vlastně znamená, rádi bychom uvedli některé okolnosti a 

objasnili, jaké možné důsledky a souvislosti může takový postup mít. 

 

1. Opencard již není projekt, ale služba, kterou denně využívá více než 1,2 mil. lidí, a to 

včetně dětí i seniorů, občanů města i dojíždějících. Zajišťuje tržby DPP (a tím i PID) v 

objemu přes 2,5 mld. ročně. Kromě toho je využívána i v knihovně a pro úhradu 

parkování. Dominantním užitím je doprava, podobně jako je to v drtivé většině 

systémů ve světě. Klíčový smysl Opencard je ve zjednodušení služby pro uživatele 

v kombinaci s možnostmi nových produktů, dále pak v absolutní kontrole nad 

užíváním a službami a v neposlední řadě v efektivním využití informací ad. 

2. HMP a DPP pro Opencard využívají software, pro který vykonavatelem majetkových 

práv je EMS, a to na základě licenčních a servisních smluv. Tento vztah je naprosto 

standardní a ničím se nevymyká podobným vztahům v desítkách jiných měst ve světě. 

Součástí užívání software je povinnost hradit poplatky za užívání, podporu a další 

činnosti spojené s obsluhou takto aktivně užívaného software. Uživatel takového 

software pak nemůže zasahovat do zdrojových kódů, ani je využívat jinak, než definují 

ujednání licenčních smluv a příslušná ustanovení autorského zákona.  



 

 

Tento software je užíván HMP, DPP a dalšími organizacemi, na základě licenčních 

smluv, které vymezují, jakým způsobem a v jakém rozsahu je možné tento software a 

jeho jednotlivé části užívat. Software byl vytvořen a je majetkem komerční 

společnosti, která ho na základě smluv a odpovídající úplaty za užívání, ale také 

podporu, poskytuje dalším organizacím. Tento způsob je naprosto obvyklý, normální 

a odpovídá tomu, jak užívá HMP, ale i další veřejné organizace drtivou většinu jiného 

software, včetně jednotného ekonomického systému, spisové služby, agendového 

systému, atd. 

3. V případě, že jakýkoli subjekt zasáhne do zdrojových kódů a pokusí se tak rozvíjet 

software Opencard vlastními silami či za využití soutěže třetích stran, bude tak činit 

protiprávně v příkrém rozporu s uzavřenými, platnými a standardními licenčními 

smlouvami. HMP ani DPP nikdy software Opencard nevlastnili, nikdy nepředložili 

původnímu ani současnému vykonavateli majetkových práv formální žádost či 

nabídku k odkoupení takových práv a také nikdy vykonavateli majetkových práv 

neposkytli jiné finanční plnění, než za užívání licencí či servisní činnosti. HMP ani DPP 

nemají tedy žádný právní ani jiný nárok, ze kterého by vyplývalo cokoli jiného, než 

možnost software užívat za podmínek současných platných licenčních smluv. 

Nicméně EMS je ochotna přání vyhovět, a to za podmínek, které jsou standardní pro 

podobnou transakci v oboru. Tyto podmínky zahrnují jak nabídnutí odpovídajícího 

plnění, tak i nabídnutí dalších podmínek, které umožní kupujícímu plnohodnotně 

software užívat bez nutnosti součinnosti ze strany EMS. Současně musí být podmínky 

nastaveny tak, aby EMS zároveň současný software mohlo dále nabízet v projektech v 

jiných zemích či městech. Aby takový model fungoval, kupující bude muset 

disponovat odborníky, kteří budou software schopni udržovat, upravovat a rozvíjet, 

nebo odborníky, kteří budou schopni definovat, řídit a koordinovat případnou soutěž 

třetích stran. 

4. HMP není k takové nákupní transakci nijak nuceno. Může samozřejmě uzavřít 

patřičné podpůrné a servisní smlouvy na dobu, po kterou bude nadále používat 

současný software za odpovídající finanční plnění a současně plnit své povinnosti 



 

 

vyplývající z licenčních smluv - tedy zejména hradit licenční odměnu za užívání a za 

odebrané služby. Je zřejmé, že HMP, jako součást veřejné správy, musí pro dodávky 

takových služby využívat odborného externího subjektu, neboť nemůže disponovat 

všemi vyžadovanými kapacitami interně. Obdobně město nedisponuje takovými 

kapacitami ani pro údržbu či vývoj jiného softwarového řešení.  

5. HMP se samozřejmě může rozhodnout, že stávající software již nebude chtít v 

budoucnosti používat a bude chtít místo toho používat odlišný software a know-how, 

které si zajistí prostřednictvím výběrového řízení. Současně však musí po dobu běhu 

výběrového řízení, po dobu implementace a přechodu na nový systém plnit stávající 

smlouvy, tedy poskytovat za ně odpovídající finanční plnění.  

Je vhodné poukázat na fakt, že klíčové problémy v programu Opencard nejsou 

technické, či softwarové povahy. Jsou to problémy spojené se zvoleným organizačním 

a řídícím modelem a s absencí solidní a ověřené koncepce (a politické podpory pro 

ni), což znemožňuje jakékoliv efektivní vedení programu Opencard či jeho aktivní 

rozvoj. Náhradou systémového řešení tedy HMP nedocílí odstranění těchto 

nedostatků, pouze vynaloží nemalé finanční i časové prostředky na náhradu dnes plně 

funkčního řešení.  

6. Žádný subjekt nemůže svévolně porušovat práva EMS a zákony ČR (zejména 

autorský zákon č.121/2000 Sb. a § 270 trestního zákoníku o porušení autorského 

práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi) tím, že by používal 

software, případně užíval služby, za které následně nezaplatí nebo by usiloval o 

zneužití existujícího software jiným způsobem (např. neoprávněným zásahem do 

zdrojového kódu). To znamená, že nelze "partyzánsky" provozovat systém bez řádné 

úhrady licenční odměny a zajištění podpory a souvisejících činností. Pokud tak kdokoli 

učiní, dopustí se protiprávního jednání, ohrozí všech 1,2 mil. uživatelů a vystaví se 

riziku sankcí v důsledku možného porušení smluv s dodavatelem software i s těmito 

uživateli. Současně také ohrozí mezi 1 a 2 mld. Kč zákazníků DPP i HMP, které jsou 

v kterýkoliv okamžik na kartách uloženy.  



 

 

7. Protože dochází k úvahám typu „co vlastně nebude fungovat, když nebude 

zajištěna podpora systémů?“, je potřeba upozornit, že v principu nebude zajištěno 

fungování žádné části systému. Provozovatel Opencard se sice může protiprávně 

pokusit udržet systém nějak v chodu, ale bude ohrožena integrita celého systému, 

všech uživatelů a informačních i finančních hodnot v systému uložených. HMP se pak 

bude chovat nejen protiprávně, ale v podstatě úmyslně vytvoří situaci, ve které bude 

docházet ke vzniku škody, a to dopravcům, uživatelům, EMS a zřejmě i dalším 

stranám. 

8. Úvaha, že je možné stávající ekosystém nahradit jakousi virtuální databází, která by 

využila data DPP, je nepodložená a chybná. DPP nedisponuje identifikačními údaji 

uživatelů Opencard, neboť ty jsou v systémech SKC - vydavatelem karty je totiž HMP. 

DPP tedy neví a ani nemá vědět, komu která karta patří. Současný systém Opencard 

nahradil rozsáhlou papírovou i elektronickou agendu, kterou DPP vedl a která 

znamenala značné náklady jak na straně DPP, tak na straně jeho zákazníků. Ekosystém 

Opencard nyní eviduje v různých databázích cca 100 mil. záznamů.  

9. Pokud se HMP rozhodne ukončit poskytování služeb Opencard držitelům (v čemž 

mu právně nic nebrání), stále bude existovat závazek HMP uhradit veškeré závazky 

vyplývající z dosavadního užívání software, případně související s jakýmikoliv dalšími 

poskytnutými plněními ze strany EMS.  

Současně v takovém případě také dojde k vytvoření celé řady nákladů, z nichž tisk 

papírových kupónů bude tím nejmenším. Podstatnější budou náklady na 

znovuvybudování veškerých procesů, agendy, distribuce, pořizování záznamů o 

uživatelích atd. To bude mimo jiné znamenat, že 1,2 milionu držitelů bude muset být 

během krátkého období obslouženo na přepážkách (neboť jiný způsob obsluhy pro 

papírovou formu není), a vystát dlouhé fronty. Při stávajícím počtu prodejních 

přepážek DPP se může jednat o náročnost v průměru přes 35.000 (v některých 

případech odhadem až 50.000) zákazníků na jedno prodejní místo DPP.  

Dopravní podnik bude také muset zřejmě okamžitě převést cca 1 až 2 miliardy Kč 

v zakoupených předplatních elektronických kuponech na papírové, nebo zákazníkům 



 

 

vrátit jejich zbývající hodnotu – to je proces dosud realizovatelný pouze v jednotkách 

výjimečných případů.  

A konečně, HMP tak ztratí možnost realizovat potencionál z hodnoty, kterou cca 1,2 

mil. uživatelů Opencard představuje. Tato hodnota se velmi pravděpodobně pohybuje 

v řádech stovek milionů až jednotky miliard Kč ročně. Současně HMP také zmaří 

veškeré minulé snahy a investice, tedy zřejmě další nejméně 1 mld. Kč. 

  

Mýtus ohledně "vendor lock-in"  

Jedním z publikovaných problémů Opencard je závislost na jednom dodavateli 

technického řešení (tzv. „vendor lock-in“). 

V současné chvíli má HMP na základě uzavřených licenčních smluv skutečně jednoho 

klíčového partnera, kterým je EMS. Toto je však situace naprosto normální a z povahy 

věci nevyhnutelná, protože město potřebuje partnera, který mu poskytuje fungující 

technické řešení, má příslušné know-how, nezbytnou kompetenci a svým způsobem 

nese značný díl rizika a odpovědnosti za provoz předmětných technologií.  

 

Současné řešení Opencard je již otevřené a umožňuje (řízenou) integraci libovolného 

zařízení či partnera, rozšiřování služeb apod. Faktem a nutností zůstává, že tato 

integrace, případně rozšíření, musí být řízeno jedním subjektem, který nese celkovou 

odpovědnost za integritu a bezpečnost celého systému. Ty jsou fakticky nedělitelné 

mezi více právních či soukromých entit a bez nezbytné kompetence a kapacity je 

město nebo jakýkoliv jiný subjekt nezpůsobilý tyto odpovědnosti vykonávat.  

Navíc při proklamované náročnosti přípravy, organizace, realizace, vyhodnocení, 

schválení a vyjádření k jakékoliv veřejné soutěži na HMP v úrovni minimálně 9-12 

měsíců je město již z podstaty věci při správě či dodávce systémových služeb vždy 

v situaci, kdy je nutně a nezbytně závislé na jednom dodavateli, bez ohledu na to, o 

jaký systém se jedná, či jakou formu daný smluvní vztah má. Je zcela nepochybné, že 

při dané komplexitě legislativního, technického i organizačního prostředí nemohou 



 

 

být permanentní soutěže a změny dodavatelů k prospěchu žádného subjektu daných 

smluvních vztahů.  

 

Závěr: 

HMP má a vždy mělo několik možností, jak řešit další fungování Opencard. Stávající 

stav nebyl způsoben žádným externím subjektem, tím méně pak EMS. HMP má tedy 

na výběr:  

a) používat stávající systém a hradit odpovídající finanční plnění za jeho užívání, 

podporu, servis a případný rozvoj (změny legislativy, připojovaných zařízení, atd. 

dochází k nutnosti neustálých úprav), současně může také 

b) vybrat nový systém, přičemž je nutné počítat s tím, že jeho soutěž a realizace si 

vyžádá přinejmenším 2 až 2,5 roku. V ČR, ani jinde na světě neexistuje projekt, který 

by byl zrealizován za kratší období. Navíc není vyloučeno, že takový proces by vedl 

k neplánovaným změnám, studiím, analýzám a jiným vícenákladům, které by 

očekávané náklady i časový harmonogram překročily. Nebo může  

c) zvážit nabídku EMS na prodej aktiv včetně zdrojových kódů (na které HMP nemá 

žádný nárok a EMS není nijak povinna takovou nabídku učinit), využít této nabídky a 

Opencard v budoucnu rozvíjet vlastními silami či za využití libovolného partnera. 

Bez ohledu na to, jakou cestu zvolí, je pro úspěch a mediální i politickou obhajobu 

klíčové před samotným rozhodnutím definovat důvod a cíl takového rozhodnutí...  

  



 

 

Srovnání vybraných závěrů 

znaleckých posudků vypracovaných 

pro OOC a EMS 

Posudek MBM-Hopet, s.r.o. 

Celková hodnota části 

závodu 

265 mil. Kč (obsahuje licenci, závod a maintenance do 

12/2016). Podle posudku ASB zajištěného EMS je 

hodnota závodu 374 mil. Kč. 

z toho licence Výpočet hodnoty licence jako % z prostředků, které SW 

spravuje (obrat). Obvyklá sazba v oboru je 5-15%, 

nicméně znalci použili sazbu 2,102%, kterou vypočetli 

poměrem skutečně zaplacené nebo dlužné licence a 

dosavadního obratu peněžních prostředků 

prostřednictvím Opencard. Hodnota dodatečné licence 

představuje 176 mil. Kč. Doposud poskytovaná služba 

Haguess/EMS je podle posudku levnější, než by byla 

cena obvyklá. Podle posudku ASB zajištěného EMS je 

hodnota 245 mil. Kč. 

z toho maintenance Znalec souhlasí s posudkem ASB, který uvádí, že 

obvyklá sazba maintenance je 15-19% z hodnoty 

licence, nicméně znalec ASB volí sazbu 12% vzhledem k 

povaze systému. 

Revizní znalec MBM-Hopet separoval položku 

maintenance z přílohy stávající smlouvy o základní 

podpoře, čímž určil skutečnou hodnotu maintenance 



 

 

hrazenou HMP a DPP ve výši 8%. Takto vypočtená 

hodnota maintenance obsažená v licenci do roku 2016 

vychází na 73 mil. Kč. Doposud poskytovaná služba 

maintenance Haguess/EMS je podle posudku levnější, 

než by byla cena obvyklá.  Podle posudku ASB 

zajištěného EMS je hodnota 122 mil. Kč. 

Implementační smlouva Je obtížné stanovit rozsah díla, protože znalec nemá 

dostatek informací o povaze a plnění, ale rozsah 

stanovený EMS odpovídá podobným dílům popsaným 

v odborné literatuře. 

Cena za manday stanovená EMS odpovídá rozsahu 

běžnému v ČR, ikdyž se pohybuje na horní hranici. 

Struktura jednolitých profesí stanovená EMS v rámci 

implementační smlouvy je obvyklá. 

Další fakta uvedená 

v posudku 

Opencard je distribučním kanálem pro zajištění tržeb 

DPP. Pokud by základní a rozšířená podpora nebyla 

zajištěna, hrozí výpadek tržeb a celého distribučního 

kanálu. Podporu může zajistit jen EMS, soutěž nového 

systému by trvala min. 2-3 roky a po celou dobu by 

měla být zajištěna údržba a provoz od EMS. Znalec 

souhlasí se závěrem, že náklady na budování nového 

systému by činily alespoň 521 mil. Kč (obsahuje pouze 

SW). 

Závěr EMS Znalec určil hodnotu závodu na nižší úrovni, než 

posudek zajištěný EMS, což je to způsobeno 

odlišnou metodou výpočtu. EMS hodnotu 

stanovenou znalcem nerozporuje. Pokud by ve 

vstupních datech výpočtu nevycházel znalec ze 

skutečných nákladů na licence a maintenance 



 

 

hrazených HMP a DPP, ale použil tržní sazby, byla by 

hodnota závodu podstatně vyšší. Text posudku lze 

interpretovat tak, že současná cena podpory a 

licence je nižší, než cena obvyklá. 

 

Posudek Ing. Jindřich Kandler CSc. 

Celková hodnota části 

závodu 

373 mil. Kč (obsahuje licenci, závod a maintenance do 

12/2016). Podle posudku ASB zajištěného EMS je 

hodnota 374 mil. Kč. 

z toho licence Vypočtená hodnota budoucí licence činí 245 mil. Kč. 

Podle posudku ASB zajištěného EMS je hodnota 245 

mil. Kč. 

z toho maintenance Znalec použil patrně stejnou metodu jako ASB 

s použitím sazby 12% z hodnoty licence, vypočtená 

hodnota budoucí licence je 122 mil. Kč. Podle posudku 

ASB zajištěného EMS je hodnota 122 mil. Kč. 

Implementační smlouva Posudek nezmiňuje 

Další fakta uvedená 

v posudku 

Znalec uvedl, že sazba maintenance použitá v posudku 

ASB ve výši 12% je nižší, než je obvyklá sazba u 

srovnatelných systémů. To znamená, že požadovaná 

cena EMS by mohla být vyšší. 

  

Závěr „Nabídka odkupu části závodu EMS pro transformaci 

OC odtrženého od EMS plně splňuje požadavky na 

kontinuitu provozu Opencard a to jak v rozsahu IP a 

rámci nabídky tak i ekonomické výhodnosti.“ 
 


