
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro:   Komise Rady HMP pro OpenCard  
 

Přítomni:  

Ing. E.Vorlíčková (radní HMP); Ing. Vašíček (ZHMP);  Ing. Schmalz (ZHMP); J. Nosek 
(radní HMP); Ing. Nouza (ZHMP), Ing. J.Teska (ředitel odboru INF); J.Šamal, J.Blažek, 
I.Mašek (členové pracovní skupiny); J. Stránský, H.Sobotík (Haguess);  J.Pařízek 
(ZHMP),  R. Lohynský (ZHMP), Ing. P.Malík (DPP); Ing. Jiří Prokel (ROPID); Ing. 
R.Tomanová (INF) 
 

Omluveni Mgr. J. Kalousek (ZHMP); Bc. M.Češková (DPP)   
 

Věc Zápis ze 7. jednání komise Rady HMP pro OpenCard, dne  27.6. 2012, od 10 h, 
č. 135,  Praha 1, Mariánské nám. 

Zpracoval R.Tomanová  Počet stran  2 
 

 Datum 27.6.2012 
 
 
Program jednání: 
 
 

1. Informace o stavu prodloužení platnosti karet Opencard - Haguess 
2. Informace o mediální kampani – Dopravní podnik hl.m.Prahy 
3. Informace o tenderu na karty Opencard – řed. Teska (odbor informatiky MHMP) 
4. Rozvoj karty OC – závěry z Workshopu – Josef Blažek 

 
 

Ad 1/ Pan H. Sobotík a p. P. Stránský (Haguess) informovali o stavu procesu 

prodloužení karty Opencard a konstatovali, že všechny plánované aktivity probíhají dle 

harmonogramu. Dále informovali o jednání týkající se možnosti sloučení karty 

Opencard s kartou ISIC pro VŠ studenty. Výsledek jednání bude znám až začátkem 

nového školního roku. 

 

Ad2/  Ing. Malík (DPP) informoval o reklamní kampani ze strany DPP s positivním 

výsledkem (informace o prodloužení karty na web.portále, letáky). Rovněž konstatoval 

dodržení harmonogramu stávajícího i plánovaného. K datu 27.6.2012 si  prodloužili 

kartu v zákaznickém centru a na validátorech cca 8% z celkového počtu abonentů. 

 

Ad 3/ Ředitel odboru informatiky RNDr. Jan Teska informoval o zrušení tendru na 

nákup nových karet (usnesením Rady HMP č. 974 ze dne 26.6.2012). Bude vypsána 

nová soutěž do konce srpna 2012. 
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Ad 4/ J.Blažek (předseda poradní komise OC) prezentoval koncept řešení budoucí nové 

karty a závěry poradní komise z workshopu k dalšímu rozvoji Opencard.  Členové 

komise vzali závěry na vědomí, zároveň však z další diskuse vyplynuly požadavky na 

detailnější zpracování konceptu návrhu nové karty, včetně návrhu zadávacího řízení ve 

spolupráci s odborníkem na zadávání veřejných zakázek (termín do 31.7.2012). Radní 

Ing. E.Vorlíčková doporučila konsultovat problematiku s Úřadem na ochranu osobních 

údajů s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Další termín jednání komise: v úterý 31.7. od 10h, č. 135,  Nová radnice, Mariánské nám. 

 

Zapsala: R.Tomanová 

Zápis ověřila a schválila: Eva Vorlíčková, předsedkyně Komise OC 

 


