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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Operátor ICT, a.s. (dále jen Operátor ICT) je městskou společností, která pro 

hlavní město Praha (dále jen hl. m. Praha) primárně zajišťuje agendu a řízení 

projektů Smart City, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů 

pro městské části a další městské společnosti. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Obchodní firma: Operátor ICT, a.s. 

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 02795281 

DIČ: CZ02795281 

Právní forma: akciová společnost 

Spisová značka: B 19676 vedená u městského soudu v Praze 

Datum vzniku: 19. 3. 2014 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

Představenstvo 

Předseda představenstva:  

Michal Fišer, MBA 

Místopředseda představenstva: 

Bc. Petra Burdová 

Členové představenstva: 

Ing. Václav Strnad 

Ing. Luděk Šteffel 

Robert Králíček (do 9. 3. 2017) 

Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady: 

Radomír Nepil 

Členové dozorčí rady: 

Tomáš Jílek 

Ing. Ondřej Prokop 

Ing. Petr Šlegr 

Ing. Jiří Vohlídal, Ph. D.  
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JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva členové představenstva 

společně. 

KAPITÁL 

Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a byl ze strany zakladatele 

zcela upsán, přičemž ke dni 19. března 2014 bylo splaceno celkem 

100.000.000,- Kč, tedy 100 % upsaného základního kapitálu společnosti. 

Jediným stávajícím akcionářem společnosti je Hlavní město Praha.  
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ÚVODNÍ SLOVO  
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2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

rok 2016 byl pro společnost Operátor ICT 

rokem přelomovým, ať už ve vztahu 

k rozsahu činností, které poskytovala jako 

spolehlivý, uznávaný a respektovaný partner 

v oblasti ICT, tak i v rovině vlastního rozvoje. 

Osobně považuji rok 2016 za úspěšný pro 

společnost s významnými posuny v jejím 

fungování. 

Stěžejním milníkem společnosti v roce 2016 bylo nasazení systému pro správu 

čipových karet Lítačka, a s tím související ukončení aktivní podpory systému 

Opencard. Systém Lítačka byl provozován v pilotním režimu od března do září 

a následně byla uzavřena smlouva s Magistrátem hl. m. Prahy na jeho ostrý 

provoz. Společnost úspěšně zabezpečila přechod na nový systém a, i přes 

velkou náročnost, byl zajištěn hladký průběh včetně udržení provozních 

nákladů pod kontrolou. Zároveň se podařilo zajistit bezproblémový a plynulý 

výdej nových čipových karet, a to i přes extrémní navýšení objemů vydaných 

karet v období od července do prosince roku 2016. 

Dalším významným milníkem uplynulého roku bylo vytvoření nového úseku 

Smart City a založení projektové kanceláře, jejichž činnost zajistí přípravu 

a realizaci pilotních projektů v roce 2017. U zrodu tohoto úseku stál pan Robert 

Králíček, který úspěšně předal vedení projektové kanceláře panu Vladimíru 

Zadinovi v prvním kvartálu roku 2017. 

Společnost také vyvíjela aktivity v  oblasti podpory a  přípravy dílčích ICT 

projektů pro Magistrát hl. m. Prahy, a  to zejména v  přípravě projektových 

dokumentací, např. pro vybudování nového Datového centra Magistrátu hl. m. 

Prahy, přípravě Service Desku a  v  neposlední řadě i  při zpracování 

prováděcího projektu Multikanálového odbavovacího systému pro Prahu 

a  Středočeský kraj. Tyto aktivity položily pevné základy pro další rozvoj 

společnosti v  oblastech informačních a  komunikačních technologií, 

dopravního odbavování, projektové činnosti a  k  realizaci projektů v  oblasti 

Smart City. 

Růst společnosti a rozšíření jejích činností v průběhu roku měly významný 

dopad na změnu organizační struktury a s tím související vypracování a přijetí 

řady interních předpisů pro zajištění bezproblémového chodu organizace. Tyto 

kroky vedly k revizi a optimalizaci řídících procesů. 
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Rozhodnutím dozorčí rady ve třetím kvartálu roku 2016 došlo k rozšíření počtu 

členů představenstva na celkový počet 5, zároveň byl navýšen počet odborných 

pracovníků napříč všemi úseky společnosti. 

Na sklonku roku došlo také ke změně sídla společnosti přestěhováním z Paláce 

Adria do budovy Business centra Rosmarin v Holešovicích. Tyto prostory 

poskytují společnosti vhodné zázemí pro realizaci jejích projektových aktivit. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za skvělou práci 

a maximální úsilí, které vyvinuli při naplňování cílů společnosti, obchodním 

partnerům, a především Magistrátu hl. m. Prahy v čele s paní primátorkou 

Adrianou Krnáčovou za projevenou důvěru. 

Přeji společnosti hodně úspěchů do dalšího roku a naplnění všech jejích 

vytyčených cílů. 

Michal Fišer, MBA 

Předseda představenstva  
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ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA  



9 

3. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA K 31. 12. 2016 

 

Michal Fišer, MBA 

předseda představenstva, pověřen řízením 

společnosti a řízením úseku Strategického 

rozvoje 

 

Bc. Petra Burdová 

místopředseda představenstva, pověřena 
řízením úseku Provoz ICT 

 

Ing. Václav Strnad 

člen představenstva, pověřen řízením úseku 
Vývoje SW 

 

Ing. Luděk Šteffel 

člen představenstva, pověřen řízením 
úseku Řízení vztahů k MČ a evropských fondů 

 Robert Králíček (do 9. 3. 2017) 

člen představenstva, pověřen řízením úseku 
Smart City, věda, výzkum, inovace 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
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4. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 31. 12. 2016  



12 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 

Představenstvo 

Představenstvo se na svém prvním zasedání v roce 2016 sešlo v tomto složení: 

Člen představenstva Ing. Jiří Ženatý, člen představenstva Ing. Václav Strnad 

a člen představenstva Ing. Antonín Lébl. 

▪ Dne 27. 1. 2016 dozorčí rada svým usnesením č. DR – 8a/16/16 

jmenovala nového člena představenstva Michala Fišera, MBA. 

▪ Dne 2. 5. 2016 dozorčí rada svým usnesením č. DR – 15/16/21 odvolala 

z funkce člena představenstva Ing. Jiřího Ženatého. 

▪ Dozorčí rada dne 9. 6. 2016 svým usnesením č. DR – 4/16/22 zvolila jako 

člena představenstva Bc. Petru Burdovou. 

▪ Představenstvo na svém zasedání dne 10. 6. 2016 svým usnesením 

č. PŘ/42-16/4.1 zvolilo jako předsedu představenstva Michala Fišera, 

MBA. 

▪ Ke dni 16. 7. 2016 odstoupil z funkce člen představenstva Ing. Antonín 

Lébl. 

▪ Dne 13. 9. 2016 dozorčí rada svým usnesením č. DR – 25/16–02/01 

zvolila členy představenstva Roberta Králíčka a Ing. Luďka Šteffela. 

▪ Představenstvo dne 21. 9. 2016 zvolilo na svém zasedání usnesením 

č. PŘ 50–16/7.1. Bc. Petru Burdovou místopředsedou představenstva. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada se na svém prvním zasedání v roce 2016 sešla v tomto složení: 

Předseda dozorčí rady Martin Vaic, členové dozorčí rady: Radomír Nepil, Patrik 

Nacher, Ing. Josef Gattermayer. 

▪ Rada hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2016 č. 807 vzala na vědomí rezignaci 

pana Ing. Josefa Gattermayera, člena dozorčí rady a zároveň zvolila za 

členy dozorčí rady Ing. Petra Šlégra a Tomáše Jílka. 

▪ Dne 2. 5. 2016 dozorčí rada svým usnesením č. DR – 15/16/21 odvolala 

z funkce předsedy dozorčí rady Martina Vaice. 

▪ Dne 2. 5. 2016 dozorčí rada svým usnesením č. DR – 15/16/21 zvolila 

předsedou dozorčí rady Radomíra Nepila s účinností od 3. 5. 2016. 

▪ Rada hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2016 vzala na vědomí rezignaci Patrika 

Nachera, člena dozorčí rady ze dne 3. 5. 2016 a zvolila za člena dozorčí 

rady Ing. Ondřeje Prokopa. 
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▪ Rada hl. m. Prahy svým usnesením ze dne 26. 8. 2016 č. 2106 odvolala 

Martina Vaice z funkce člena dozorčí rady. 

▪ Rada hl. m. Prahy svým usnesením ze 27. 9. 2016 č. 2331 zvolila za člena 

dozorčí rady Ing. Jiřího Vohlídala Ph.D.  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
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6. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 

SYSTÉM LÍTAČKA 

Vývoj, nasazení a vyhodnocení pilotního provozu systému Lítačka 

Operátor ICT provozovala 

systém Lítačka v období od 

1. 3. 2016 do 31. 8. 2016 

v pilotním provozu. Pilotní 

provoz byl zahájen 

neprodleně po ukončení prací 

na základních částech systému 

Lítačka sestávajícím z aplikací, 

které zajišťují vlastní registr 

karet a funkcionality umožňující obsluhovat žadatele a držitele karet na deseti 

přepážkách, které byly umístěny ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 

Praha 1. 

Během období pilotního provozu byl původní systém rozšířen o další 

nadstavbové funkcionality zaměřené na rozšíření uživatelského komfortu 

a schopnost kvalitně a bezodkladně odbavit násobně vyšší počet žadatelů 

o kartu Lítačka, a to v souvislosti s předpokládanými počty žadatelů v řádech 

statisíců, kterým končila platnost stávajících karet Opencard. Jedná se například 

o webový portál umožňující podat žádost o kartu bez nutnosti navštívit 

přepážky. Dále byl rozšířen počet obchodních míst, kde si Pražané a obyvatelé 

Středočeského kraje mohli podat žádost o kartu či ji vyzvednout, a to o dva 

typy. Jedná se o tzv. expresní místa umožňující zhotovení karty Lítačka na 

počkání a tzv. kontaktní místa, kde si může žadatel podat žádost o kartu 

a následně si ji vyzvednout. K 31. 8. 2016 provozoval Operátor ICT expresní 

přepážky ve 4 lokalitách a kontaktní místa pak v dalších 22 lokalitách. Lokality 

byly vhodně rozmístěny na celém území hl. m. Prahy a měly otevírací dobu 

přizpůsobenou životnímu tempu Pražanů (byly otevřeny až do 20 hodin). 

Vlastní řešení systému Lítačka bylo vybudováno i se zohledněním dosavadních 

zkušeností hl. m. Prahy a Operátora ICT se systémem vydávání karet, a to 

zejména negativních zkušeností s celkově uzavřenou architekturou systému 

a nemožností jeho rozšiřování bez dodatečných nákladů. Systém Lítačka byl 

budován s využitím vlastních zaměstnanců Operátora ICT a bylo využito 

standardních technologií na trhu, které jsou užívány i v jiných obdobných 

řešeních.  
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Systém Lítačka je plně modulární, založený na otevřené architektuře s možností 

integrace s celou řadou stávajících či budoucích aplikací umožňujících užití karty 

např. pro parkovací aplikace, telematické aplikace či identifikaci 

prostřednictvím karty v celé řadě veřejně prospěšných aplikací. Systém Lítačka 

je složen ze vzájemně zaměnitelných komponent, je důsledně dokumentován 

a společnost také nemusí kromě vlastních výkonů investovat do budoucího 

rozšiřování další náklady za licence. Veškerá klíčová aktiva jsou v majetku 

společnosti. 

V rámci pilotního provozu byla ověřena kvalita a spolehlivost technologií, a to 

zejména systému Lítačka a souvisejících aplikací, personálně organizační 

zázemí Operátora ICT, kvalita spolupráce s dodavateli a dalšími subjekty, které 

využívají kartu Lítačka v oblasti odbavení ve veřejné hromadné dopravě, došlo 

k proškolení zaměstnanců a zvýšila se jejich produktivita a schopnost 

komfortně obsloužit veřejnost. Operátor ICT během pilotního provozu zajistil 

taktéž podporu pro klíčové části systému Lítačka a to tak, aby eliminoval 

provozní a jiná rizika. 

Součástí pilotního provozu byla také optimalizace a zpřesňování interních 

postupů při provozování systému Lítačka, a to zejména s ohledem na povinnost 

provozovat systém v souladu se zákonem c.̌ 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy. 

Taktéž byla provedena precizace právních vztahů v oblasti provozování systému 

Lítačka směrem k veřejnosti. 

Lze konstatovat, že během pilotního provozu systém Lítačka nevykazoval 

provozní či jiné anomálie. Pokud byly zjištěny drobné provozní problémy, byly 

neprodleně řešeny a neměly dopad na žadatele nebo vlastní funkčnost karet. 

Z tohoto důvodu byl od 4. 10. 2016 Magistrátem hl. m. Prahy schválen přechod 

systému Lítačka do ostrého provozu.  
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VÝZNAMNÉ MILNÍKY SYSTÉMU LÍTAČKA V ROCE 2016 

Utlumení systému Opencard v březnu 2016 

S nasazením systému pro výdej karet Lítačka k 1. 3. 2016 byly omezeny služby 

spojené s vydáváním karet Opencard. Příjem žádostí o nové karty Opencard byl 

k 29. 2. 2016 pozastaven a po nasazení systému Lítačka do řádného 

produkčního provozu byly výrazně sníženy náklady na udržování systému 

Opencard, jehož žádné komponenty na straně Operátora ICT již nejsou 

využívány. 

Vývojové aktivity 

S nasazením systému pro výdej karet Lítačka a správu jejich životního cyklu byly 

zahájeny práce na zdokonalování systému a vývoji dílčích pomocných 

funkcionalit. Zejména se jedná o softwarová řešení spojená s pokročilou 

správou evidence žádostí o karty a služby detailního customizovatelného 

reportingu. 

Velká výměna karet 

S nástupem období velké vlny expirujících karet Opencard a jejich výměně za 

Lítačky byly nasazeny služby zlepšující uživatelský komfort žadatelů o karty 

a šetřící personální náklady společnosti. Zásadní roli zde sehrál webový portál 

www.litacka.cz určený pro online vyřizování žádostí o nové karty a o výměny 

dosluhujících karet Opencard. Součástí tohoto řešení je i interně vyvinutý 

systém pro sledování stavu žádostí o karty a řízení zasílání notifikací 

zákazníkům. 

Ostrý provoz systému Lítačka 

Standardní provoz systému Lítačka se skládá z aplikací, které zajišťují vlastní 

registr karet a funkcionality umožňující obsluhovat žadatele a držitele karet 

na deseti přepážkách, které jsou umístěny ve Škodově paláci, Jungmannova 

35/29, Praha 1. V období pilotního provozu byl ve Škodově paláci zvýšen 

celkový počet přepážek z 10 na 19. Zároveň byl rozšířen počet obchodních míst, 

jak je blíže popsáno v kapitole Vývoj, nasazení a vyhodnocení pilotního provozu 

systému Lítačka. 

Součástí standardního provozu systému Lítačka je i zajištění administrativní 

podpory, jejíž součástí je i provoz Infolinky. Administrativní podpora se zabývá 

veškerou papírovou agendou týkající se systému Lítačka, informační podporou 

přepážek, expresních a kontaktních míst, zpracováním dat, vstupů a výstupů. 

Tato služba je zajišťována v provozní době systému Lítačka. Operátoři Infolinky 

vyřizují požadavky jednotlivých žadatelů.  

https://www.litacka.cz/
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Marketing a komunikace 

Identita značky Lítačka byla ve spolupráci s odbornými konzultanty v oblasti 

marketingové komunikace nastavena v neformálním a personalizovaném stylu. 

Byl kladem důraz na výrazný a nezaměnitelný vizuál používaný ve všech 

informačních a reklamních materiálech. Slogan „Lítejte po Praze svobodně“ 

vyjadřuje spojení hovorového názvu a hlavní funkcionality produktu. 

Vzhledem k zaměření produktu a nastavené cílové skupině aktivně využívající 

pražskou MHD, byly v informační kampani využity zejména reklamní plochy 

Dopravního podniku hlavního města Prahy. 

Pro zajištění co nejefektivnější komunikace se současnými či budoucími 

uživateli karty Lítačka byl, kromě standardních zákaznických kanálů, vytvořen 

profil značky na sociální síti Facebook, který sloužil jako jeden z hlavních 

komunikačních nástrojů. Za pomoci intenzivního community managementu 

jsme byli schopni velmi rychle reagovat na požadavky ze strany občanů, 

efektivně sdílet důležité informace a dále podpořit pozitivní vztah Pražanů ke 

značce Lítačka. Facebookový profil Lítačka měl v minulém roce (a i v současné 

době) 100 % míru odezvy, což jen potvrzuje naše maximální nasazení 

v komunikačních a prozákaznických aktivitách. 

 

Zákaznické centrum ve Škodově paláci  
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Navigace do Zákaznického centra Lítačka 

 
Branding Zákaznického centra Lítačka  
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Ukázka reklamního plakátu  
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Provozní statistiky 

Po započetí provozu systému Lítačka v březnu 2016 byl systém, ale i celá 

infrastruktura systému, dále intenzivně vyvíjen a byly provedeny kroky, které 

kladly důraz na vysokou dostupnost systému a automatizaci. Díky těmto 

a dalším činnostem se podařilo udržovat dostupnost systému na hodnotě 

99,9 %. 

Vývoj systému umožnil i výměnu velkého množství expirujících karet Opencard, 

kdy se v některých měsících jednalo o výměnu až 70.000 kusů těchto karet. 

Konkrétní čísla uvádějí statistiky: 

Graf č. 1: Počet vydaných karet Lítačka ve srovnání s počtem expirujících karet Opencard 
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Graf č. 2: Způsob podání žádosti o výměnu karty 

Graf č. 3: Způsob podání žádosti o novou kartu Lítačka 
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Graf č. 4: Počet karet Lítačka v oběhu k 31. 12. 2016 - celkem 400 166 

Graf č. 5: Nejčastější důvody výměny karet 
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Graf č. 6: Způsob podání žádosti od spuštění webu 1. 8. 2016 

Finanční statistiky 

Odměna Operátora ICT za poskytované služby spojené s projektem Lítačka se 

skládala v roce 2016 z pevné a variabilní složky. Variabilní složka byla vázána na 

počet vydaných karet. Část variabilní složky hradilo ze svého rozpočtu hl. m. 

Praha, část pak přímo žadatelé o vydání platební karty, a to v návaznosti na 

všeobecné obchodní podmínky. 

Graf č. 7: Podíl na tržbách Operátora ICT v rámci projektu Lítačka 

Z grafu je patrné, že variabilní složka je vysoce dominantní, jelikož v roce 2016 došlo 

k výměně extrémně vysokého počtu karet. 
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Graf č. 8: Podíl na nákladech za poplatky za vydání karty Lítačka 

 

Graf znázorňuje procentuální podíl na tržbách Operátora ICT z variabilní složky od hl. 

m. Prahy a samotných žadatelů. 

Graf č. 9: Podíl na tržbách realizovaných Operátorem ICT a subdodavateli 

 

Graf vyjadřuje procentuální poměr podílu tržeb z variabilní složky, které realizoval 

přímo Operátor ICT a které pro něj zajišťovali subdodavatelé – Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, České dráhy a Městská knihovna.  
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DALŠÍ REALIZOVANÉ ICT PROJEKTY 

Realizaci projektů ve společnosti Operátor ICT zajišťuje oddělení Projektové 

kanceláře a Enterprise architektury. Oddělení realizuje komplexní projekty 

z oblasti ICT nebo jejich část v souladu s potřebami objednatele, primárně 

Odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy. Řeší projekty od zpracování 

příležitosti, struktury projektu, rozpočtu, přípravy, realizaci, předání a převod 

projektu do Úseku Provoz ICT, který zajišťuje běžný provoz. Svými aktivitami 

se oddělení podílí i na přípravě podkladů pro tisky do Rady či Zastupitelstva 

hl. m. Prahy. 

Koncepce datových center pro Magistrát hl. m. Prahy 

V rámci projektu byla vypracována dlouhodobá koncepce budování datových 

center pro Magistrát hl. m. Prahy, městské části a potřeby společnosti Operátor 

ICT do roku 2030. Součástí bylo i zpracování vybavení dočasného datového 

centra, které nahradí kapacity stávajících datových center na překlenovací 

období – do vybudování dvou cílových datových center. Projekt řešil dodávku 

jednotlivých komponent, souvisejících služeb a nastavení procesů. 

Předpokládáme, že se naše společnost bude nadále aktivně podílet na dodávce 

vybavení datového centra, na poskytování služeb v rámci provozu a na dalších 

realizačních projektech. 

Free Wi-Fi  

Oddělení připravovalo technické podklady pro vybudování a integraci Wi-Fi sítě 

ve vybraných lokalitách, například v ZOO a v Botanické zahradě v Troji. Síť má 

umožnit informování Pražanů i návštěvníků města o zajímavých akcích v dané 

lokalitě a umožnit přístup do celopražských informačních systémů. 

Pasportizace infrastruktury města Prahy 

Projekt má zajistit hospodárnější provoz infrastruktury v majetku města, jeho 

městských společností, či s podílem města v těchto společnostech. Jako první 

krok byla spuštěna pasportizace dostupné infrastruktury a vybudování 

pracoviště pro správu registru. 

Centrální Service Desk pro Magistrát hl. m. Prahy  

Projekt má zajistit výrazné úspory díky koordinaci poskytovaných externích 

služeb a zajištění odborné podpory v oblasti informačních, komunikačních 

a servisních služeb. Součástí projektu byl výběr softwaru pro realizaci a příprava 

služeb a procesů pro zajištění Service Desku.  
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Ten bude fungovat na principu jednotného kontaktního místa oproti stávající 

roztříštěné evidenci u jednotlivých dodavatelů. Cílem je postupný přesun 

veškeré evidence, měření a vyhodnocování poskytovaných služeb do 

centrálního Service Desku. Komplexní službu bude využívat Magistrát hl. m. 

Prahy, společnost Operátor ICT a následně i městské části. 

Multikanálový odbavovací systém 

Prostřednictvím projektu chce vedení města vytvořit revoluční, jednotný 

systém odbavení v hromadné dopravě na území Prahy a území Integrovaného 

dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Tento multikanálový 

odbavovací systém (MOS) má už v roce 2018 plně nahradit koncepčně zastaralý 

Dopravně odbavovací systém (DOS) spravovaný Dopravním podnikem hlavního 

města Prahy. Ve svém cílovém stavu umožní komfortní a moderní způsob 

odbavení cestujících hromadné dopravy – nejdřív v Praze, následně v celém 

Středočeském kraji. Pro cestující bude jistě nejzajímavější, že vedle stávající 

karty Lítačka umožní i používání dalších uživatelsky komfortních nosičů 

elektronických jízdenek, kterými budou například platební karta či nositelná 

elektronika (angl. wearables). Časové i jednorázové jízdenky bude možné 

snadno a rychle nakupovat či spravovat prostřednictvím mobilní aplikace. 

Kompletní migrací odbavovacího systému do on-line režimu dojde 

i k odstranění nepopulárních validátorů papírových jízdenek. 

Mobilní aplikace Praha! 

Společnost realizovala analýzu mobilních aplikací provozovaných Magistrátem 

hl. m. Prahy a navrhla koncept mobilních aplikací pro hl. m. Prahu. Na základě 

výsledků analýzy a navrženého konceptu bylo rozhodnuto o modernizaci 

aplikace s názvem Praha!. Jedná se o oblíbenou aplikaci, které má být 

poskytnuta potřebná podpora pro další rozvoj. 

Poradenství v oblasti ICT a poskytování kapacit pro řízení projektů 

V průběhu roku 2016 byly na základě platné smlouvy odboru informatiky 

Magistrátu hl. m. Prahy poskytovány odborné kapacity pro řízení projektů či 

koordinaci nezbytně nutných aktivit v oblasti IT: 

▪ Příprava výběrového řízení na nový ekonomický systém (EKIS); 

▪ Příprava výběrového řízení na dodávku integrační platformy; 

▪ Řešení provozu stávajícího ekonomického systému GINIS; 

▪ Řízení projektu Rozvoj portálů hlavního města; 

▪ Kooperace na přípravě Katalogu IT služeb.  
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ZAHÁJENÍ CHODU PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE SMART CITY 

Představenstvo společnosti Operátor ICT schválilo 3. 10. 2016 zřízení 

Projektové kanceláře Smart City v rámci nově vytvořeného úseku Smart City, 

věda, výzkum, inovace. V této souvislosti byla Magistrátu hl. m. Prahy 

předložena Příkazní smlouva o poskytování a zajišťování služeb v rámci 

naplňování konceptu Smart Cities. Rada hl. m. Prahy ji schválila 18. 10. 2016 

svým usnesením č. 2546 a účinnosti smlouva nabyla 31. 10. 2016. 

Na základě této příkazní smlouvy vystupuje společnost Operátor ICT jako 

příkazník, který je zmocněn v rámci dané agendy jednat jménem a na účet hl. 

m. Prahy. Projektová kancelář Smart City má tedy mandát koordinovat 

implementaci strategických projektů Smart City a zapojovat do pracovních 

skupin experty z jednotlivých oborů. Funkční systém mezioborové spolupráce 

je totiž zcela zásadním předpokladem pro úspěšný rozvoj projektů tohoto typu. 

Hlavním úkolem Projektové kanceláře Smart City je poskytovat odborné 

a kvalifikované služby pro hl. m. Prahu zejména v oblasti ICT, do níž spadá mimo 

jiné realizace konceptu Smart City (pro účely komunikace veřejnosti nese 

koncept značku Smart Prague): 

▪ Výběr projektových záměrů, které budou předloženy ke schválení 

Komisi Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities; 

▪ Dopracování projektové dokumentace ke schváleným projektovým 

záměrům a jejich předložení hl. m. Praze; 

▪ Řízení projektů podle standardních metodik řízení s cílem dokončit 

je v plánovaném čase, kvalitě, rozsahu a rozpočtu; 

▪ PR podpora pro agendu Smart City, včetně správy webu 

www.smartprague.eu; 

▪ Měření a vyhodnocování výsledků pilotních projektů Smart City.  

http://www.smartprague.eu/
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Proces řízení projektů Smart City 

 

V gesci úseku Smart City, věda, výzkum, inovace je pak rozvoj služeb a podpory 

městských projektů obecně: 

▪ Řízení a realizace projektů a služeb; 

▪ Zadání realizace rozvojových projektů; 

▪ Příprava nových či rozvojových řešení v rámci zajišťování služeb, 

přípravy detailních návrhů projektů, včetně jejich specifikace 

v návaznosti na obchodní požadavky zákazníka odboru informatiky 

Magistrátu hl. m. Prahy; 

▪ Plnění dohodnutých cílů podle stanovených kritérií – ceny, času, rozsahu 

kvality projektů, řízení rizik spojených s implementací systémů, aplikací 

a projektů; 

▪ Garance souladu interních předpisů s požadavky na kybernetickou 

bezpečnost; 

▪ Implementace požadavků na kybernetickou bezpečnost stanovených 

interními předpisy.  
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KOORDINACE VZTAHŮ K MĚSTSKÝM ČÁSTEM 

Úsek Řízení vztahů k městským částem a evropských fondů byl zřízen 

1.  10.  2016 za účelem koordinace služeb v oblasti informačních systémů a ICT 

technologií mezi Magistrátem hl. m. Prahy a městskými částmi, a zajištění 

realizace dohodnutých služeb. 

Úsek průběžně informoval městské části o spolupráci odboru informatiky 

Magistrátu hl. m. Prahy a Operátora ICT a nabízel služby společnosti Operátor 

ICT jako možného dodavatele a provozovatele sdílených služeb v oblasti 

informačních systémů a ICT technologií pro subjekty státní správy v hl. m. 

Praze. 

Zodpovědností úseku je dále koordinovat a aktivně se účastnit společných 

setkání zástupců z odborů informatiky jednotlivých městských částí, se kterými 

probíhá společné definování potřeb a příležitostí pro vzájemnou spolupráci, 

aby se prostřednictvím řešení určité oblasti na úrovni celého hlavního města 

docílilo vyšší efektivity. 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ 

Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo ziskem ve výši 3 919 tis. Kč. 

Celkové tržby se oproti roku 2015 zvýšily o 51 169 tis. Kč, a to zejména z důvodu 

výměny velkého množství expirovaných karet Opencard za karty Lítačka. 

Díky dosaženému zisku bude možné kompletně umořit ztráty minulých let 

a vlastní kapitál společnosti je v důsledku dosaženého zisku o 613 tis. Kč vyšší 

než hodnota základního kapitálu. 
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VIZE SPOLEČNOSTI  
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7. VIZE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2017 

ÚSEK STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

Oddělení Projektové kanceláře a Enterprise architektury v Úseku strategického 

rozvoje bude poskytovat služby se zaměřením na realizaci projektů 

a dopracování koncepce principů a rozvoje ICT služeb pro hl. m. Prahu. Půjde 

o dílčí projekty v oblasti infrastruktury a ICT projekty, kterými budeme 

Magistrátem hl. m. Prahy pověřeni. 

V roce 2017 bude společnost nadále optimalizovat interní procesy a jejich 

podpůrné nástroje. Úsek Strategického rozvoje se bude zaměřovat na 

optimalizaci realizační fáze projektů, přiměřenou evidenci a dohled nad 

projekty, včetně řízení rizik, aby bylo dosaženo maximálně efektivní přípravy 

a předání realizovaných projektů do Úseku Provozu ICT. 

V rámci úseku bude také rozvíjeno oddělení obchodu a řízení služeb, aby plně 

podporovalo obchodně-marketingové aktivity společnosti. 

V roce 2017 společnost plánuje realizovat následující projekty: 

Budování datových center podle zpracované koncepce 

V návaznosti na schválenou koncepci datových center do roku 2030 se bude 

společnost podílet na dílčích projektech, které ji postupně naplní. Jde o jeden 

z nejdůležitějších projektů Odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy 

i společnosti Operátor ICT. Bez zajištění spolehlivého fungování infrastruktury, 

včetně datových center, nelze do budoucna realizovat žádné projekty obměny 

či optimalizace ICT systémů ani zajistit provoz stávajících. 

Free Wi-Fi  

Společnost plánuje spuštění Wi-Fi sítí v pražské ZOO a Botanické zahradě 

v hlavní sezóně a zajištění jejich provozu. Souběžně se ve spolupráci s odborem 

informatiky Magistrátu hl. m. Prahy připravuje pokrytí Wi-Fi sítí v dalších 

lokalitách, jako jsou například Petřín a Pražské náplavky. Realizace je plánována 

v roce 2018. 

Pasportizace infrastruktury města Prahy 

Projekt pasportizace bude dokončen v polovině roku a dojde ke spuštění 

provozu registru optické infrastruktury. Po vyhodnocení provozu registru na 

konci roku 2017 bude navržen další možný postup vedoucí k provozu 

zaevidované infrastruktury, k jejímu aktivnímu a efektivnímu vytěžování 

a k plánování rozvoje pro potřeby celého hlavního města, včetně městských 

organizací.  
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Centrální Service Desk pro Magistrát hl. města Prahy 

Ve 2. čtvrtletí bude zahájen pilotní provoz Service Desku, který poskytne 

zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy služby jednotného kontaktního místa. 

Vedení města tak chce dosáhnout výrazných úspor při řízení externích ICT 

služeb. Veškerá evidence, měření a vyhodnocování poskytovaných služeb bude 

probíhat přes tento centrální Service Desk. Komplexní službu využije v první fázi 

Magistrát hl. m. Prahy a společnost Operátor ICT. 

Další postupný rozvoj služby plánujeme do roku 2020. Předpokládáme, že se 

Operátor ICT bude aktivně podílet na rozšíření využití služby v rámci celého 

města, na přípravě a realizaci dalších procesů a postupném zavádění všech 

klíčových služeb. 

Multikanálový odbavovací systém 

Přípravná fáze komplexního projektu bude dokončena v květnu. Její výstupy 

budou sloužit pro následnou realizaci během celého roku. Na projektu se podílí 

společnosti ROPID, Dopravní podnik hlavního města Prahy, zástupci odboru 

informatiky Magistrátu hl. m. Prahy a společnost Operátor ICT. Zahájení 

realizace projektu bude závislé na schválení prováděcího projektu Radou hl. m. 

Prahy a podpisem smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy. 

Mobilní aplikace Praha! 

V průběhu roku 2017 bude aplikace modernizována a navedena na standardní 

režim podpory, aby uživatelům dál poskytovala požadované, a zejména 

garantované aktuální informace.   

Poradenství v oblasti ICT a poskytování kapacit pro řízení projektů 

Během roku budou nadále na základě platné smlouvy poskytovány odboru 

informatiky Magistrátu hl. m. Prahy odborné poradenské kapacity pro řízení 

projektů či koordinaci nezbytně nutných aktivit v oblasti IT. Část projektů bude 

realizována v průběhu roku 2017, část z nich bude mít přesah do dalších let. 

Jedná se například o projekty: 

▪ Pokračující řešení a naplnění koncepce budování datových center; 

▪ Pokračující konzultace na přípravě výběrového řízení na nový 

ekonomický systém (EKIS); 

▪ Pokračující konzultace na přípravě výběrového řízení na dodávku 

integrační platformy; 

▪ Řešení provozu stávajícího ekonomického systému GINIS; 
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▪ Řízení a dokončení projektu Rozvoj portálů hlavního města Prahy; 

▪ Koordinace projektů implementace rozhraní IS v jednotlivých městských 

částech; 

▪ Kooperace na přípravě katalogu IT služeb; 

▪ Realizace webu pro Státní tiskárnu cenin a následné zajištění provozu 

interními zdroji. 

Dokončení projektu Rozvoj portálů a příprava na předání do provozu, jehož 

zajišťování Magistrátu hl. m. Prahy nabídneme.  
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ÚSEK PROVOZU ICT 

Informační a komunikační technologie tvoří nezbytnou součást zajištění služeb 

a mají stále větší význam ve všech činnostech společnosti. V průběhu roku 2016 

zahájila společnost cestu stabilizace a obnovy svých zdrojů vedoucích ke 

kvalitnějšímu poskytování základních služeb v nadcházejících obdobích. 

Primární náplní úseku bude nadále bezchybné provozování systému Lítačka, 

včetně výdeje čipových karet a s tím související provozní agenda. 

Jedním z dalších nástrojů společnosti vedoucích ke stabilizaci a zvýšení kvality 

poskytovaných služeb bude také zavedení služby Service Desk. Tato služba bude 

implementována nejen ve společnosti, ale bude také připravena pro 

poskytování služeb Magistrátu hl. m. Prahy a jednotlivým městským částem. 

Jedná se o jednotné kontaktní místo mezi poskytovatelem služeb a uživateli. 

Service Desk zajistí správu incidentů a požadavků na služby, komunikaci 

s uživateli a důsledný monitoring celého procesu.  

Další připravovanou službou úseku Provozu ICT bude poskytování služeb 

v oblasti správy datových center pro Magistrát hl. m. Prahy. Jedná se především 

o preventivní údržbu kritických non-IT systémů pro dodržení nutných 

požadavků na provoz informačních systémů a komunikačních technologií. 

Součástí připravované služby je zajištění optimalizace ICT prostřednictvím 

monitoringu, pomocí něhož bude zajišťována optimalizace spotřeby energie 

datového centra, s rozpadem na jednotlivé stojany a každý jednotlivý server. 

Společnost Operátor ICT také připravuje komplexní službu poskytování WiFi 

v lokalitách Zoologické a Botanické zahrady. Jedná se o centralizované 

WiFi řešení, a to jak pro síť veřejnou, tak pro interní účely. Obě sítě budou 

odděleny dle požadavku a zabezpečeny proti neoprávněnému využití. Součástí 

poskytování služby bude i monitoring a poskytování služeb Service Desk pro 

službu WiFi.  
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ÚSEK SMART CITY, VĚDA, VÝZKUM, INOVACE 

Od 1. dubna povede úsek Smart City, věda, výzkum, inovace člen 

představenstva Ing. Vladimír Zadina. Na pozici vystřídá dosavadního ředitele 

úseku Roberta Králíčka, který práci projektové kanceláře nastartoval a podle 

původního plánu se vrátí ke svým povinnostem v zastupitelstvu městské části. 

Vize Smart Prague do roku 2030 

Jedním z klíčových cílů projektové kanceláře Smart City je vypracování ucelené 

Smart City koncepce v návaznosti na aktivity hl. m. Prahy pod značkou Smart 

Prague započaté v roce 2016. Výsledkem by měla být vize Smart Prague do roku 

2030, která naváže na priority města stanovené Strategickým plánem a využije 

zjištění definovaná studií Fraunhoferova institutu, které propojí se 

současnými technologickými trendy. Cílem je definovat strategické oblasti 

zájmu pro projekty Smart Prague. Ve vizi budou zohledněny také dosavadní 

zkušenosti projektové kanceláře a inspirace příklady nejlepší praxe ze světa 

i České republiky. 

Společnost Operátor ICT vizi Smart Prague do roku 2030 projedná s hlavními 

zainteresovanými osobami a institucemi esenciálními v procesu implementace 

projektů Smart Prague. Veřejnosti ji představí na začátku června. 

Personální zajištění projektové kanceláře 

Hlavní výzvou v nadcházejícím roce bude personální doplnění projektové 

kanceláře a její stabilizace. Podle stávajících odhadů bude společnost 

potřebovat přibližně dalších 10 projektových manažerů a také specialistů pro 

přípravu zadávacích dokumentací a související agendy. 

Vysoký standard projektového řízení 

Pro dosažení vysokého standardu služeb projektové kanceláře bude potřeba 

standardizovat procesy spojené s přípravou, řízením a evaluací řešených 

oblastí. Operátor ICT plánuje využít standard PRINCE2®. Jedná se o jednu 

z nejrespektovanějších metodik projektového řízení, která v sobě spojuje 

desítky let dobré praxe při řízení projektů po celém světě, což společnosti 

umožní rychle přijmout kvalitní standard napomáhající v celém životním cyklu 

projektu.  
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Partnerství s expertními týmy 

Další výzvou bude zajištění silného odborného zázemí v řešených projektech. 

Úlohou společnosti Operátor ICT není přebírat kompetence definované v rámci 

stávající organizace řízení města, ale být projektovým manažerem pro řízení 

projektů podporujících změnu směrem ke Smart City při zachování 

kompetenční neutrality. Potřebnou expertní podporu bude společnost hledat 

zejména u univerzitních partnerů. 

Nabízí se spolupráce s Českým vysokým učením technickým pro oblast 

technologií a s Univerzitou Karlovou pro oblast sociologickou, aby se 

připravovaly projekty s vysokou akceptací Pražanů. S experty z těchto univerzit 

bude projektová kancelář Smart City spolupracovat také při hodnocení 

projektových záměrů připravených na základě návrhů a nápadů od občanů 

a jejich dopracování. 

Marketingová podpora 

Současně bude Operátor ICT ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy rozvíjet 

marketingové a komunikační aktivity. Předpokládáme využití webu 

www.smartprague.eu, sociálních sítí, práci se značkou Smart Prague 

a komunikaci v rámci expertních konferencí. Využívány budou i moderní 

koncepty pro rozpracování návrhů občanů či tvorbu nových, jako jsou 

hackathony či ideathony. 

Zkušenosti a inspirace ze světa 

Operátor ICT se bude nadále inspirovat zkušenostmi z implementace 

moderního konceptu Smart City v ostatních světových metropolích. To 

zahrnuje intenzivní sdílení informací s městy v zahraničí i v České republice, 

abychom nemuseli opakovat jejich chyby při zavádění inovativních projektů do 

městského systému. V druhé polovině roku nás čeká období soustředění se na 

implementaci velkého množství zahájených projektů a jejich postupná evaluace 

a poskytnutí zpětné vazby městu a městským organizacím.  

http://www.smartprague.eu/
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ÚSEK VÝVOJE SW 

V roce 2017 naváže Úsek Vývoje software na svou předešlou činnost a bude 

stále více podporovat ostatní části společnosti při optimalizaci vnitřních 

procesů a také maximálně kooperovat na projektech zadávaných ze strany 

Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem pro rok 2017 je zejména investovat do interních 

lidských zdrojů a posílit tým profesionálů schopných rozvíjet již vytvořené 

aplikace a zároveň pracovat na nových projektech. 

Nemalý podíl na interním vývoji bude mít i v roce 2017 software spojený 

s vydáváním karet Lítačka. S novými plánovanými funkcionalitami karty, jako je 

možnost použít kartu jako identifikátor pro vstup do městských institucí, je 

potřeba vystavět rozhraní mezi kartovým centrem a partnerskými 

organizacemi, jako je již nyní Městská knihovna v Praze a během roku 2017 

i Zoologická a Botanická zahrada v pražské Troji. Zároveň neustále probíhá 

vývoj webového portálu www.litacka.cz, a to nejen kvůli snaze společnosti o co 

nejvíce uživatelsky přívětivé webové rozhraní, ale také pro umožnění pohodlné 

obsluhy a administrace webových žádostí o vydání karty Lítačka zaměstnanci 

společnosti. 

V první polovině roku 2017 plánujeme spustit webovou aplikaci pro podporu 

chodu komisí Rady hl. m. Prahy, od které očekáváme možnost pružněji 

a pohodlněji vést jednání a distribuovat program, zápisy nebo výsledky 

hlasování. 

V rámci nové koncepce Smart Prague plánujeme vytvořit novou podobu 

webových stránek prezentující dosavadní úspěchy v oblasti chytrých měst 

a podporující možnost občanů zasílat své nápady na nové projekty či podněty 

k připravovaným projektům. K tomu má sloužit interně vyvíjený systém pro 

vyhodnocování projektových záměrů spojující pracovníky Operátora ICT 

s důležitými stakeholdery z řad pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy nebo 

městských částí či akademických obcí Univerzity Karlovy a Českého vysokého 

učení technického v Praze.  

https://www.litacka.cz/
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ÚSEK ŘÍZENÍ VZTAHŮ K MĚSTSKÝM ČÁSTEM A EVROPSKÝCH 
FONDŮ 

Na začátku roku 2017 personálně posílený úsek definoval společně s odborem 

informatiky Magistrátu hl. m. Prahy a městskými částmi příležitosti, kde je 

u projektů z oblasti informačních systémů a ICT technologií efektivní využít 

centrálně sdílené služby. V nadcházejícím období je plánováno zahájení 

realizačních procesů pro vybrané celoměstské projekty. 

Do budoucna chce úsek ve spolupráci s ostatními útvary společnosti zajistit, aby 

se společnost Operátor ICT stala silným technologickým partnerem pro hlavní 

město Prahu, městské části, městské společnosti a organizace. Prostřednictvím 

centrálně sdílených služeb v oblasti informačních systémů a ICT technologií 

hodlá přispívat k optimalizaci a efektivitě rozvoje a provozu v následujících 

oblastech: 

▪ Metropolitní datové sítě; 

▪ Bezpečnost IS/ICT; 

▪ Spisové služby; 

▪ Ekonomické systémy; 

▪ Agendové systémy; 

▪ E-learning.  
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ODBOR INTERNÍCH SLUŽEB 

Pro rok 2017 definoval Odbor interních služeb dva zásadní úkoly. Prvním 

úkolem je další posílení a stabilizace fungování Oddělení právních služeb 

a smluvních vztahů. Jelikož je v roce 2017 plánován dynamický nárůst nových 

projektů v oblastech ICT a Smart City, bude nutné zajistit právní 

i administrativní podporu těchto projektů, a to zejména s ohledem na zvýšené 

množství veřejných zakázek. Jelikož je ambicí vedení společnosti zajišťovat 

maximum těchto činností prostřednictvím vlastních kvalifikovaných 

zaměstnanců, stojí před Odborem interních služeb úkol tyto zaměstnance 

získat, udržet a dále rozvíjet. A to vše v době, kdy je na trhu zkušených 

a kvalifikovaných zaměstnanců všeobecný nedostatek.  

Druhým zásadním úkolem je pak aplikace nových postupů v Oddělení financí, 

účetnictví a správy majetku. V roce 2017 bude finalizována instalace nového 

SW na správu majetku. Finanční controlling bude aplikován napříč jednotlivými 

úseky a v ekonomickém systému budou nově alokovány veškeré objednávky na 

jednotlivé zakázky. Správné nastavení těchto procesů povede k detailnější 

informovanosti jednotlivých ředitelů, což bude mít za důsledek efektivnější 

řízení nákladů a umožní pružněji reagovat na požadavky zpracování nabídek 

a následné kontroly plnění jednotlivých zakázkových rozpočtů.  
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ZPRÁVA PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/199 

Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K 

INFORMACÍM  
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8. ZPRÁVA PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2016 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se 

předkládá tato výroční zpráva za rok 2016 o činnosti společnosti Operátor ICT 

v oblasti poskytování informací podle zákona. 

1) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti: 

a) Počet podaných žádostí o informace:     3 

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    0 

2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 

3) Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: 

a) Opis podstatných částí každého rozsudku, ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 

Žádné rozsudky vydány nebyly.  

b) Přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona, a to včetně nákladů na 

vlastní zaměstnance a na právní zastoupení: 

Nebyly vynaloženy žádné náklady. 

4) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí takové licence: 

Žádné výhradní licence nebyly poskytnuty. 

5) Údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádosti: 

Žádné stížnosti nebyly podány. 

Další informace vztahující se k vyřizování žádostí: 

Všechny žádosti byly vyřízeny řádně a v termínu. 

V Praze dne 28. 2. 2017    Petra Kobrlová, Dis. 

vedoucí kanceláře generálního ředitele  
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EKONOMIKA  
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9. EKONOMIKA 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY V ROCE 2017 

Schválený finančně-obchodní plán společnosti Operátor ICT předpokládá v roce 

2017 tržby ve výši cca 105 mil. Kč. Meziročně se jedná o zhruba desetiprocentní 

pokles. Zásadní změnou oproti roku 2016 však bude struktura tržeb. V roce 

2017 se výrazně zvýší podíl tržeb z ICT projektů mimo projekt Lítačka. Tyto tržby 

by měly reprezentovat více než čtyřicetiprocentní podíl na celkových tržbách 

společnosti.  

Společnost plánuje investovat v roce 2017 do rozvoje dalších funkcionalit karty 

Lítačka, průběžně buduje tým vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se budou 

podílet na rozvoji ICT technologií pro hl. m. Prahu. 

Dále společnost významně posílí tým projektové kanceláře Smart City a zahájí 

realizaci významného počtu pilotních projektů, které budou v souladu se 

schválenou koncepcí Smart Prague pro hl. m. Prahu.  

V neposlední řadě budou probíhat projektové práce na dílčích ICT projektech. 

Zejména projekt Multikanálového odbavovacího systému by v případě 

schválení do realizační fáze v průběhu roku 2017 ze strany Magistrátu hl. m. 

Prahy znamenal pro společnost významné investiční aktivity.  
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. – 31. 12. 2016 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovaná 

statutárním orgánem ovládané osoby podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. 

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon 

o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). 

1. Ovládaná osoba 

Operátor ICT, a. s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 02795281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 19676 

2. Ovládající osoba 

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 

00064581 

3. Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou – § 82 odst. 2 písm. a) ZOK 

Ovládající osoba je veřejnoprávní korporace podle zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Ovládající osoba ovládá další ovládané osoby uvedené v příloze č. 1 k této 

zprávě o vztazích. 

Ing. Antonín Lébl, člen představenstva ovládané osoby (pro období 

1. 1. 2016 – 16. 7. 2016), byl současně členem dozorčí rady společnosti 

Obecní dům, a. s., IČO: 27251918, jež je osobou ovládanou stejnou 

ovládající společností. 

Robert Králíček, člen představenstva ovládané osoby (v období 16. 9. 

2016 – 31. 12. 2016), byl současně členem dozorčí rady společnosti Pražská 

teplárenská Holding a. s., IČO: 26416808, jež je osobou ovládanou stejnou 

ovládající společností. 

Ing. Patrik Nacher, člen dozorčí rady ovládané osoby (pro období  

1. 1. 2016 – 24. 5. 2016), byl současně členem dozorčí rady společnosti 

Pražská plynárenská Holding a. s., IČO: 26442272, jež je osobou ovládanou 

stejnou ovládající společností. 

Ondřej Prokop, člen dozorčí rady ovládané osoby (v období  

24. 5. 2016 – 31. 12. 2016), byl současně členem dozorčí rady společnosti 

Zdroj pitné vody Káraný, a. s., IČO: 26496402, členem dozorčí Pražská 

vodohospodářská společnost a. s., IČO: 25656112, členem dozorčí rady 
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Pražská energetika Holding a. s., IČO: 26428059, jež jsou osobami 

ovládanými stejnou ovládající společností. 

4. Úloha ovládané osoby – § 82 odst. 2 písm. b) ZOK 

Ovládaná osoba je obchodní společností jejímž hlavním předmětem 

činnosti byl v roce 2016 přechod na nový systém distribuce čipových karet 

Lítačka. Nadále byla poskytována pasivní podpora provozu Pražského 

centra kartových služeb. Ve 4. čtvrtletí 2016 pak byla vybudována 

projektová kancelář Smart City.  

5. Způsob a prostředky ovládání – § 82 odst. 2 písm. c) ZOK 

Ovládající osoba je vlastníkem akcií ovládané osoby, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota činí 100 %. Ovládající osoba tak jako jediný akcionář 

vykonává působnost valné hromady. 

Usnesením Rady hlavního města č. 302, ze dne 16. 2. 2016, udělil jediný 

akcionář pokyn: „Učinit potřebné kroky směřující k přípravě, zavedení 

a spuštění pilotního provozu systému Zjednodušené přepážky na vydávání 

čipových karet společností Operátor ICT, a. s. a předložit Radě HMP 

závěrečnou zprávu ohledně vyhodnocení pilotního provozu včetně návrhu 

dalšího postupu“. 

6. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období; která byla 

učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, 

pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního 

kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky – § 82 

odst. 2 písm. d) ZOK 

V účetním období, za které se zpráva o vztazích zpracovává, nebylo učiněno 

žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných 

osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu 

ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. 

7. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 

nebo mezi osobami ovládanými – § 82 odst. 2 písm. e) ZOK 

Přehled vzájemných smluv tvoří přílohu č. 2 této zprávy o vztazích. 

8. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího 

vyrovnání – § 82 odst. 2 písm. f) ZOK 

Veškeré vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a ovládanou 

osobou a osobami ovládanými ovládající osobou byly realizovány v souladu 

se zákonem, za podmínek obvyklých v obchodním styku a ovládané osobě 

z nich nevznikla žádná majetková újma.  
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9. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou 

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou – § 82 odst. 4 ZOK 

Z titulu vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a ovládanou 

osobou a osobami ovládanými ovládající osobou neplynou ani jedné 

z uvedených osob žádné zvláštní výhody nebo nevýhody. 

Plnění a protiplnění mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi ovládanou 

osobou a ostatními ovládanými osobami byla prováděna na základě 

uzavřených platných smluv, dílčích objednávek, dodacích listů a faktur. 

Jednotlivé položky lze ověřit v účetnictví, resp. v informačním systému níže 

podepsané ovládané osoby. 

Žádná jiná plnění a protiplnění neexistují. 

10. Prohlášení 

Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem ovládané 

osoby. Představenstvo společnosti Operátor ICT, a. s. prohlašuje, že 

zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře a že do této zprávy 

zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající 

osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou, vztahující se k dotčenému účetnímu období. 

Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního 

tajemství společnosti ani údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle 

zvláštního zákona. 

V Praze dne 31. 3. 2017 

Za obchodní společnost Operátor ICT, a. s.: 

 

 

Michal Fišer, MBA 

předseda představenstva 

Bc. Petra Burdová 

místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 ke zprávě o vztazích 

Přehled dalších akciových společností přímo ovládaných hl. m. Prahou 

Obchodní firma 
Podíl HMP 

na ZK Sídlo firmy IČ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 100 % Praha 9, Sokolovská 217/42 00005886 

Kolektory Praha, a. s. 100 % Praha 9, Pešlova 3, čp. 341 26714124 

Kongresové centrum Praha, a. s. 45,652 % Praha 4, 5. května 65 63080249 

Obecní dům, a. s. 100 % 
Praha 1, náměstí Republiky 
1090/5 

27251918 

Pražská energetika Holding a. s. 51 % Praha 10, Na Hroudě 4 26428059 

Pražská plynárenská Holding a. s. 100 % Praha 4, U plynárny 500 26442272 

Pražská teplárenská Holding a. s. 51 % Praha 7, Partyzánská 1 26416808 

Pražská vodohospodářská 

společnost a. s. 
100 % Praha 1, Žatecká 110/2 25656112 

Pražské služby, a. s. 76,92 % Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120 

Rozvojové projekty Praha, a. s. 100 % Praha 1, Opletalova 929/22 25649329 

Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a. s. 

100 % Praha 1, Řásnovka 770/8 03447286 

TRADE CENTRE PRAHA a. s. 100 % Praha 2, Blanická 1008/28 00409316 

Úpravna vody Želivka, a. s. 90,0353 % Praha 10, K Horkám 16/23 26496224 

Zdroj pitné vody Káraný, a. s. 97,25 % Praha 1, Žatecká 110/2 26496402 
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Přehled dalších akciových společností nepřímo ovládaných hl. m. Prahou 

Společnost 
v majetkovém 
portfoliu HMP 

Nepřímo ovládané společnosti 
a jejich dceřiné společnosti 

Podíl na ZK Sídlo IČ 

Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, akciová 
společnost 

Společnosti s kapitálovou 
účastí DP 

Podíl DP na 
ZK 

    

 Pražská strojírna a. s. 100 %  
Praha 9, 
Mladoboleslavská 
133 

60193298 

 RENCAR PRAHA, a. s. 28 %  
Praha 8, Křižíkova 
148/34 

00506397 

 Střední průmyslová škola 
dopravní, a. s. 

100 %  
Praha 5, Plzeňská 
298/217a 

25632141 

Pražská energetika 

Holding a. s. 
Nepřímo ovládaná společnost 

Podíl PREH 
v PRE 

    

 Pražská energetika, a. s. 58,05 %  
Praha 10, Na 
Hroudě 1492/4 

60193913 

 Společnosti s kapitálovou 
účastí PRE 

Podíl PRE 
v dceřiné    
společnosti 

    

 PREdistribuce, a. s. 100 %  
Praha 5, Svornosti 
3199/19a 

27376516 

 eYello CZ, a. s. (dříve PREleas, 
a. s.) 

90 %  
Praha 10, Kubánské 
náměstí 1391/11 

25054040 

 PREměření, a.s. 100 %  
Praha 10, Na 
Hroudě 2149/19 

25677063 

 KORMAK Praha a. s. 100 %  
Praha 10, 
Uhříněves, K 
Sokolovně 667 

48592307 

 KORMAK nemovitosti s. r. o. 100 %  
Praha 10, 
Uhříněves, K 
Sokolovně 667 

02065801 

Pražská plynárenská 
Holding a. s. 

Nepřímo ovládaná společnost 
Podíl PPH 
v PP 

    

 Pražská plynárenská, a. s. 100 %  Praha 1, Národní 37 60193492 

 Společnosti s kapitálovou 
účastí PP 

Podíl PP 
v dceřiné 
společnosti 

    

 
Pražská plynárenská 
Distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s. 

100 %  
Praha 4, U Plynárny 
500 

27403505 

 
Pražská plynárenská Servis 
distribuce, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s. 

100 %  
Praha 4, U Plynárny 
1450/2a 

47116471 

  
Prometheus, energetické 
služby, člen koncernu Pražská 
plynárenská, a. s. 

100 %  
Praha 4, U Plynárny 
500 

63072599 

 
Pražská plynárenská Správa 
majetku, a. s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a. s. 

100 %  
Praha 4, U Plynárny 
500 

27436551 

 Informační služby energetika, 
a. s. 

100 %  
Praha 4, U Plynárny 
500 

26420830 
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Společnost 
v majetkovém 
portfoliu HMP 

Nepřímo ovládané společnosti 
a jejich dceřiné společnosti 

Podíl na ZK Sídlo IČ 

Pražská teplárenská 
Holding a. s. 

Nepřímo ovládaná společnost 
Podíl PTH 
v PT 

    

 Pražská teplárenská, a. s. 47,42 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

45273600 

 PT měření, a. s. 47,42 %  
Praha 8 – Libeň. 
Střelničná 2221/50 

04002385 

 PT Real Estate, a. s. 47 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

05197155 

  
Společnosti s kapitálovou 
účastí PT 

Podíl PT 
v dceřiné 
společnosti 

    

  Areál Třeboradice, a. s. 5 %  
Praha 4 – Michle, 
Duhová 1444/2 

29132282 

  Energotrans SERVIS, a. s. 95 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

29352797 

  
Pražská teplárenská Trading, 
a. s. 

100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03261816 

  TERMONTA PRAHA a. s. 100 %  
Praha 10, 
Třebohostická 
46/11 

47116234 

  Teplo Neratovice, spol. s. r. o. 100 %  
Neratovice, Školní 
162 

49827316 

  
Společnosti s kapitálovou 
účastí PTRE 

Podíl PTRE 
v dceřiné 
společnosti 

    

  RPC, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03669475 

  Nová Invalidovna, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03658767 

  Nový Veleslavín, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03655636 

  Nové Modřany, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03658082 

  Michelský trojúhelník, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03634051 

  Pod Juliskou, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03668231 

  PT Properties I, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03653901 

  PT Properties II, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03623475 

  PT Properties III, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03634329 
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Společnost 
v majetkovém 
portfoliu HMP 

Nepřímo ovládané společnosti 
a jejich dceřiné společnosti 

Podíl na ZK Sídlo IČ 

  PT Properties IV, a. s. 100 %  
Praha 7 - 
Holešovice, 
Partyzánská 1/7 

03640787 

Pražské služby, a. s. 
Společnosti s kapitálovou 
účastí Pražských služeb 

Podíl PS na 
ZK 

    

  AKROP s. r. o. 100 %  
Tuchoměřice, Ke 
Špejcharu 392 

26432331 

  Pražský EKOservis, s. r. o. 100 %  
Praha 10 – Horní 
Měcholupy, Na 
Křečku 365/5 

03298973 

  EVOK, o. p. s. 100 %  
Praha 3 – Žižkov, 
Vlkova 430/35 

02412390 

TRADE CENTRE PRAHA 
a. s. 

Společnosti s kapitálovou 
účastí TCP 

Podíl TCP na 
ZK 

    

  TCP – Vinohrady, a. s. 100 %  
Praha 2, Blanická 
1008/28 

25672541 

Úpravna vody Želivka, 
a. s. 

Společnosti s kapitálovou 
účastí ÚVŽ 

Podíl ÚVŽ na 
ZK 

    

  Želivská provozní a. s. 100 %  
Praha 10 – Hostivař, 
K Horkám 16/23 

29131804 

Zdroj pitné vody 
Káraný, a. s. 

Společnosti s kapitálovou 
účastí ZPVK 

Podíl ZPVK na 
ZK 

    

  Vodárna Káraný, a. s. 100 %  
Praha 1 – Staré 
Město, Žatecká 
110/2 

29148995 
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Příloha č. 2 ke zprávě o vztazích  

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo 

mezi osobami ovládanými 

Ovládající osoba IČ Smlouva Obsah smlouvy 
Datum 
uzavření 

Hlavní město Praha 00064581 8/2014 O poradenské činnosti 
19.05.2014 
Dč.1 
15.01.2016 

Hlavní město Praha 00064581 
12/2014 + 
18/2016 

Nájemní smlouva 
30.05.2014 
U 31.03.2016 

Hlavní město Praha 00064581 
29/2014 + 
41/2016 

O zajištění provozu Pražského 
centra kartových služeb 

09.09.2014 
Dč.1 
01.07.2016 

Hlavní město Praha 00064581 30/2014 
O společném postupu při převzetí 
provozu Pražského centra kartových 
služeb 

09.09.2014 

Hlavní město Praha 00064581 33/2014 O zpracování osobních údajů 26.09.2014 

Hlavní město Praha 00064581 35/2014 O nájmu movitých věcí 26.09.2014 

Hlavní město Praha 00064581 39/2014 O výpůjčce movitých věcí 01.12.2014 

Hlavní město Praha 00064581 21/2016 
Dohoda o připojení k metropolitní síti 
MePNet a o spolupráci při jejím 
provozu 

04.05.2016 

Hlavní město Praha 00064581 42/2016 
 Smlouva o poskytování služeb 
pilotního provozu, podpory a rozvoje 
systému "zjednodušená přepážka" 

01.07.2016 

Hlavní město Praha 00064581 43/2016 
 Smlouva o podnájmu a o užívání 
telefonních linek 

01.07.2016 

Hlavní město Praha 00064581 49/2016 
 Smlouva o podnájmu a o užívání 
telefonních linek 

21.07.2016 

Hlavní město Praha 00064581 50/2016 
 Smlouva o podnájmu a o užívání 
telefonních linek 

21.07.2016 

Hlavní město Praha 00064581 54/2016 
 Smlouva o poskytování poradenské 
činnosti 

03.08.2016 

Hlavní město Praha 00064581 85/2016 
 Smlouva o poskytování komplexních 
služeb provozu, podpory a rozvoje 
infrastruktury pro provoz karty Lítačka 

31.10.2016 

Hlavní město Praha 00064581 86/2016 
 Příkazní smlouva o poskytování 
a zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities 

31.10.2016 

Hlavní město Praha 00064581 91/2016  Dohoda ukončení parkovacích míst 28.11.2016 

Hlavní město Praha 00064581 92/2016 

 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání ev. Č. 
591/15/03 ze dne 7.1.2016 v platném 
znění 

28.11.2016 

Hlavní město Praha 
zastoupená TRADE 
CENTRE PRAHA, a. s. 

00064581 
00409316 

42370 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání 

07.01.2016 
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Ovládající osoba IČ Smlouva Obsah smlouvy 
Datum 
uzavření 

Hlavní město Praha 00064581 

40/2016  Dohoda o postoupení smlouvy 22.06.2016 

MONET+, a. s. 26217783 

Česká pošta, s. p. 47114983 

Giesecke &Devrient 
Slovakia s. r. o. 

35947705 

Hlavní město Praha 
zastoupená TRADE 
CENTRE PRAHA, a. s. 

00064581 
00409316 

42614 Smlouva o nájmu parkovacích míst 01.03.2016 

Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, a. s. 

00005886 88/2016 
Rámcová smlouva o poskytování služeb 
při vydávání karet Lítačka 

11.10.2016 

Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, a. s. 

00005886 42522 Smlouva o zachování důvěrnosti 18.01.2016 

Pražské služby, a. s. 60194120 45/2016 
Smlouva o svoz a odstranění 
komunálního odpadu od původce 
dopadů 

18.07.2016 
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ZPRÁVA AUDITORA  
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  
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ROZVAHA  
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ROZVAHA 

       Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky 

 ROZVAHA   Operátor ICT, a. s. 

         IČ 02795281 

      Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 

 ke dni    Dělnická 213/12 

 31.12.2016    Praha 7 

 (v celých tisících Kč)    170 00 

AKTIVA 
Číslo 
řádku 

 Běžné  Minulé  

 účetní 
období 

 účetní 
období 

Brutto Korekce Netto Netto 
    

     AKTIVA CELKEM 001 142 948  -2 125  140 823  135 360  

A.     POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

002   0   

           
B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 003 13 435  -2 125  11 310  9 127  
           

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 7 674  -607  7 067  6 905  

  1.   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     0   

  2.   Ocenitelná práva 006 2 191  -607  1 584  1 560  

   1.  Software 007 2 191  -607  1 584  1 560  

   2.  Ostatní ocenitelná práva 008   0   

  3.   Goodwill 009   0   

  4.   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010   0   

  5.   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 

011 5 483  0  5 483  5 345  

   1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

012   0   

   2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

013 5 483   5 483  5 345  

           

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 014 5 761  -1 518  4 243  2 222  

  1.   Pozemky a stavby 015 0  0  0  0  

   1.  Pozemky 016   0   

   2.  Stavby 017   0   

  2.   Hmotné movité věci a jejich soubory 018 5 761  -1 518  4 243  2 222  

  3.   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019   0   

  4.   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0  0  0  0  

   1.  Pěstitelské celky trvalých porostů 021   0   

   2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny 022   0   

   3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023   0   

  5.   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 

024 0  0  0  0  

   1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

025   0   

   2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

026   0   
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       Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky 

 ROZVAHA   Operátor ICT, a. s. 

         IČ 02795281 

      Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 

 ke dni    Dělnická 213/12 

 31.12.2016    Praha 7 

 (v celých tisících Kč)    170 00 

AKTIVA 
Číslo 
řádku 

 Běžné  Minulé  

 účetní 
období 

 účetní 
období 

Brutto Korekce Netto Netto 

    

B. III.    Dlouhodobý finanční majetek 027 0  0  0  0  

  1.   Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba 

028   0   

  2.   Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

029   0   

  3.   Podíly – podstatný vliv 030   0   

  4.   Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 031   0   

  5.   Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly 

032   0   

  6.   Zápůjčky a úvěry – ostatní 033   0   

  7.   Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0  0  0  0  

   1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 035   0   

   2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 

036   0   

           

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 037 127 591  0  127 591 125 063  

           

C. I.    Zásoby 038 361  0  361  0  

  1.   Materiál 039 361   361   

  2.   Nedokončená výroba a polotovary 040   0   

  3.   Výrobky a zboží 041 0  0  0  0  

   1.  Výrobky 042   0   

   2.  Zboží 043   0   

  4.   Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044   0   

  5.   Poskytnuté zálohy na zásoby 045   0   

C. II.    Pohledávky 046 28 054  0  28 054  11 474  

C. II. 1.   Dlouhodobé pohledávky 047 4 615  0  4 615  2 846  

   1.  Pohledávky z obchodních vztahů 048   0   

   2.  Pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

049   0   

   3.  Pohledávky – podstatný vliv 050   0   

   4.  Odložená daňová pohledávka 051 3 727   3 727  2 846  

   5.  Pohledávky ostatní 052 888  0  888  0  

    1. Pohledávky za společníky 053   0   

    2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 888   888   

    3. Dohadné účty aktivní  055   0   

    4. Jiné pohledávky 056   0   
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       Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky 

 ROZVAHA   Operátor ICT, a. s. 

         IČ 02795281 

      Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 

 ke dni    Dělnická 213/12 

 31.12.2016    Praha 7 

 (v celých tisících Kč)    170 00 

AKTIVA 
Číslo 
řádku 

 Běžné  Minulé  

 účetní 
období 

 účetní 
období 

Brutto Korekce Netto Netto 

    

C. II. 2.   Krátkodobé pohledávky 057 23 439  0  23 439  8 628  

   1.  Pohledávky z obchodních vztahů 058 19 306   19 306  6 727  

   2.  Pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

059   0   

   3.  Pohledávky – podstatný vliv 060   0   

   4.  Pohledávky – ostatní 061 4 133  0  4 133  1 901  

    1. Pohledávky za společníky 062   0   

    2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

063   0   

    3. Stát – daňové pohledávky 064 3 407   3 407  1 732  

    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 696   696  169  

    5. Dohadné účty aktivní 066 29   29   

    6. Jiné pohledávky 067 1   1   

           

C. III.    Krátkodobý finanční majetek 068 0  0  0  0  

  1.   Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba 

069   0   

  2.   Ostatní krátkodobý finanční majetek 070   0   

           

C. IV.    Peněžní prostředky 071 99 176  0  99 176  113 589  

  1.   Peněžní prostředky v pokladně 072 115   115  87  

  2.   Peněžní prostředky na účtech 073 99 061   99 061  113 502  

           

D.     ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 074 1 922  0  1 922  1 170  

  1.   Náklady příštích období 075 1 922   1 922  1 162  

  2.   Komplexní náklady příštích období 076   0   

  3.   Příjmy příštích období 077 0   0  8  
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     Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky 

 ROZVAHA  Operátor ICT, a. s. 

       IČ 02795281 

     Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání 

 ke dni    Dělnická 213/12 

 31.12.2016 Praha 7 

 (v celých tisících Kč)  170 00 

PASIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

  

    PASIVA CELKEM 001 140 823  135 360  

A.    VLASTNÍ KAPITÁL 002 100 613  97 042  

        

A. I.   Základní kapitál 003 100 000  100 000  

  1.  Základní kapitál 004 100 000  100 000  

  2.  Vlastní podíly (-) 005   

  3.  Změny základního kapitálu 006   

        

A. II.   Ážio a kapitálové fondy 007 0  0  

  1.  Ážio 008   

  2.  Kapitálové fondy 009 0  0  

   1. Ostatní kapitálové fondy 010   

   2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 011   

   3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 

012   

   4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 013   

   5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 
(+/-) 

014   

        

A. III.   Fondy ze zisku 015 0  0  

  1.  Ostatní rezervní fondy 016   

  2.  Statutární a ostatní fondy 017   

        

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 018 -3 306  -2 542  

  1.  Nerozdělený zisk minulých let 019   

  2.  Neuhrazená ztráta minulých let (-) 020 -3 538  -3 122  

  3.  Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 021 232  580  
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     Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky 

 ROZVAHA  Operátor ICT, a. s. 

       IČ 
02795281 

     Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání 

 ke dni    Dělnická 213/12 

 31.12.2016 Praha 7 

 (v celých tisících Kč)  170 00 

PASIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 

022 3 919  -416  

        

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 023   

        

B. + C.   CIZÍ ZDROJE 024 40 210  38 318  

        

B.    Rezervy 025 22 277  17 736  

  1.  Rezerva na důchody a podobné závazky 026   

  2.  Rezerva na daň z příjmů 027 1 998  2 323  

  3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů 028   

  4.  Ostatní rezervy 029 20 279  15 413  

        

C.    Závazky 030 17 933  20 582  

C. I.   Dlouhodobé závazky 031 0  0  

  1.  Vydané dluhopisy 032 0  0  

   1. Vyměnitelné dluhopisy 033   

   2. Ostatní dluhopisy 034   

  2.  Závazky k úvěrovým institucím 035   

  3.  Dlouhodobé přijaté zálohy 036   

  4.  Závazky z obchodních vztahů 037   

  5.  Dlouhodobé směnky k úhradě 038   

  6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 039   

  7.  Závazky – podstatný vliv 040   

  8.  Odložený daňový závazek 041   

  9.  Závazky – ostatní 042 0  0  

   1. Závazky ke společníkům 043   

   2. Dohadné účty pasivní 044   

   3. Jiné závazky 045   
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     Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky 

 ROZVAHA  Operátor ICT, a. s. 

       IČ 02795281 

     Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání 

 ke dni    Dělnická 213/12 

 31.12.2016 Praha 7 

 (v celých tisících Kč)  170 00 

PASIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

C. II.   Krátkodobé závazky 046 17 933  20 582  

  1.  Vydané dluhopisy 047 0  0  

   1. Vyměnitelné dluhopisy 048   

   2. Ostatní dluhopisy 049   

  2.  Závazky k úvěrovým institucím 050   

  3.  Krátkodobé přijaté zálohy 051   

  4.  Závazky z obchodních vztahů 052 9 033  16 248  

  5.  Krátkodobé směnky k úhradě 053   

  6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 054   

  7.  Závazky – podstatný vliv 055   

  8.  Závazky – ostatní 056 8 900  4 334  

   1. Závazky ke společníkům 057   

   2. Krátkodobé finanční výpomoci 058   

   3. Závazky k zaměstnancům 059 2 540  1 456  

   4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

060 1 526  920  

   5. Stát – daňové závazky a dotace 061 1 692  347  

   6. Dohadné účty pasivní 062 3 142  1 611  

   7. Jiné závazky 063   

        

D.    ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 064 0  0  

  1.  Výdaje příštích období 065   

  2.  Výnosy příštích období 066   

        

        

Sestaveno   Podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou nebo 

dne:    31.05.2017 statutárního orgánu účetní jednotky 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 

 

     

Předmět podnikání: Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií  

       Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod 
v zastoupení 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

    Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Operátor ICT, a. s. 

    IČ 02795281 

    Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání 

za období končící k   Dělnická 213/12 

31.12.2016  Praha 7 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016  170 00 

(v celých tisících Kč)    

 Číslo řádku 

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 001 119 123  67 954  

       

II.   Tržby za prodej zboží 002   

       

A.   Výkonová spotřeba 003 50 003  23 692  

 1.  Náklady vynaložené na prodané zboží 004   

 2.  Spotřeba materiálu a energie 005 18 353  6 597  

 3.  Služby 006 31 650  17 095  

       

B.   Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007   

       

C.   Aktivace (-) 008   

       

D.   Osobní náklady 009 44 062  31 495  

 1.  Mzdové náklady 010 32 375  23 139  

 2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 
a ostatní náklady 

011 11 687  8 356  

  1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 012 10 583  7 514  

  2. Ostatní náklady 013 1 104  842  

       

E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti 014 1 677  394  

 1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

015 1 677  394  

  1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku – trvalé 

016 1 677  394  

  2. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku – dočasné 

017   

 2.  Úpravy hodnot zásob 018   

 3.  Úpravy hodnot pohledávek 019   

       

III.   Ostatní provozní výnosy 020 37  26  

 1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 021 6  24  

 2.  Tržby z prodaného materiálu 022 29   

 3.  Jiné provozní výnosy 023 2  2  
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    Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Operátor ICT, a. s. 
    IČ 02795281 

    Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání 

za období končící k   Dělnická 213/12 

31.12.2016  Praha 7 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016  170 00 

(v celých tisících Kč)    

 Číslo 
řádku 

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

F.   Ostatní provozní náklady 024 18 259  12 747  

 1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  025 7  24  

 2.  Zůstatková cena prodaného materiálu 026   

 3.  Daně a poplatky 027 34  40  

 4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 

028 4 866  12 294  

 5.  Jiné provozní náklady 029 13 352  389  

       

*   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 030 5 159  -348  

       

IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 031 0  0  

 1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 032   

 2.  Ostatní výnosy z podílů 033   

       

G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 034   

       

V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

035 0  0  

 1.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – 
ovládaná nebo ovládající osoba 

036   

 2.  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

037   

       

H.   Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 

038   

       

VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 039 0  5  

 1.  Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

040   

 2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 041  5  

       

I.   Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042   

       

J.   Nákladové úroky a podobné náklady 043 0  0  

 1.  Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

044   

 2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 045   
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    Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Operátor ICT, a. s. 
    IČ 02795281 

    Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání 

za období končící k   Dělnická 213/12 

31.12.2016  Praha 7 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016  170 00 

(v celých tisících Kč)    

 Číslo řádku 

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

VII.   Ostatní finanční výnosy 046   

       

K.   Ostatní finanční náklady 047 122  16  

       

*   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 048 -122  -11  

       

**   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 049 5 037  -359  

       

L.   Daň z příjmů 050 1 118  57  

 1.  Daň z příjmů splatná 051 1 998  2 323  

 2.  Daň z příjmů odložená (+/-) 052 -880  -2 266  

       

**   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 053 3 919  -416  

       

M.   Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

054   

       

***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 055 3 919  -416  

       

*   Čistý obrat za účetní období 056 119 160  67 985  

       

       

Sestaveno 
Podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní  

dne: 31.05.2017 
jednotkou nebo statutárního orgánu 
účetní jednotky 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 
 

Předmět podnikání: Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií  

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení  

 



 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

K 31. 12. 2016  
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2016 

1. POPIS SPOLEČNOSTI 

Operátor ICT, a. s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která sídlí 

v Praze 7, Dělnická 213/2, Česká republika, identifikační číslo 02795281. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou 19676, oddíl B. 

Jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady společnosti, je 

hlavní město Praha, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2. 

Hlavním předmětem její činnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti jsou: 

a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací 

práce; 

b) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 

c) Velkoobchod a maloobchod; 

d) Zprostředkování obchodu a služeb; 

e) Pronájem a půjčování věcí movitých; 

f) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

a posudků; 

g) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 

h) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd; 

i) Sužby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy; 

j) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti. 

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny účetních jednotek, ke které společnost 

jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Hlavní město Praha se 

sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2. 

V roce 2016 byly provedeny následující změny v zápisu do obchodního rejstříku: 

1.12.2016 změna sídla společnosti z původní Praha 1, Jungmannova 36/31 na 

Praha 7, Dělnická 213/12. 

V průběhu roku 2016 došlo ke změnám obsazení jak ve Statutárním orgánu – 

představenstvo, tak v Dozorčí radě.  
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21.9.2016 změna počtu členů představenstva, počet stanoven na 5. 

9.7.2016 změna počtu členů dozorčí rady, počet stanoven na 5. 

Společnost v průběhu roku změnila personální obsazení předsedů a členů 

představenstva a dozorčí rady. 

Společnost nemá stálé provozovny. 

Oddělení výdeje karet společnosti je umístěno na adrese Praha 1, Jungmannova 

35/29. 

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.  
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 

o  účetnictví“) a  prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v  soustavě 

podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 

2016 a  2015 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o  účetnictví“). 

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné 

od 1. 1. 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním 

obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 vykázány 

v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024. 

V roce 2016 společnost zjistila a opravila chybu týkající se roku 2015, která 

spočívala v nákupu materiálu spotřebovaného v roce 2015, ve výši 348 tis. Kč. 

Z toho důvodu byly odpovídajícím způsobem opraveny srovnávací údaje za rok 

2015, které se díky této opravě liší od údajů vykázaných v běžném období 

v účetní závěrce sestavené za účetní období 2015. V důsledku opravy se snížil 

vlastní kapitál o 348 tis. Kč, je v běžném období uvedeno v rozvaze v řádku „Jiný 

výsledek hospodaření minulých let“ (viz bod 10). 

Právní vztahy společnosti jsou upraveny stanovami společnosti, českým 

právním řádem zejména zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

v platném znění a zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 

znění. (N203/2016, Nz182/2016 z 2. 9. 2016). 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za 

rok 2016 a 2015 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které 

obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2016 a 2015 je odepisován 

do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 5 tis. Do 60 tis. Kč v roce 2016 a 2015 

je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku. 
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Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 

životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání 

dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby 

životnosti. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Software 3 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují 

jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují 

cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2016 a 2015 se odepisuje do 

nákladů po dobu ekonomické životnosti. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 5 tis. Kč do 40 tis Kč v roce 2016 a 2015 

se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti. 

Společnost nezískala žádný dlouhodobý majetek bezplatně. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují 

jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 

životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání 

dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby 

životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, 
automobil) 

3-5 

c) Finanční majetek – společnost nemá žádný finanční majetek 

d) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 
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e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami a jsou účtovány do 

nákladů (metoda účtování B, stav zásob je sledován na měsíční bázi). Pořizovací 

cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením 

souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

f) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. 

Pohledávky vzniklé na základě smluv o poskytování služeb v oboru činnosti bod 

1. b), c), d), jsou účtovány na měsíční bázi. Úhrada pohledávek v oboru činnosti 

bod 1. c), d), je účtována na měsíční bázi. 

Pohledávky vzniklé na základě smluv o poskytování služeb v oboru činnosti bod 

1. c) jsou účtovány na denní bázi. Úhrada těchto pohledávek je účtována na 

denní bázi. 

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. 

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti 

do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že 

krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. 

g) Deriváty – společnost nevlastní žádné deriváty 

h) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku 

městského soudu. 

Právní vztahy společnosti jsou upraveny stanovami společnosti, českým 

právním řádem zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 

znění. Společnost tak přistoupila k novému zákonu o obchodních korporacích 

a ze zákona nemusí tvořit rezervní fond. 

i) Cizí zdroje 

Společnost vytváří ostatní rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze 

s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při 

dodržení věcné a časové souvislosti. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů 

a propočtů, daňových dokladů přijatých v budoucím období. Rozdělují se na 

krátkodobé a dlouhodobé. 
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j) Leasing – společnost nemá žádný najatý majetek 

k) Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu 

platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy 

oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních 

výnosů nebo finančních nákladů běžného roku. 

l) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově 

souvisejí. 

O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje s vyfakturováním zakázky. 

Způsob fakturace je stanovený v dané uzavřené smlouvě a proveden na 

základě. fázové fakturace. 

m) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního 

zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné 

náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými 

odpisy atd.). 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi 

zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu 

daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 

Rozdíl, který vznikl z důvodu prvého roku účtování o odložené dani, a to za rok 

2014, byl zaúčtován do jiného výsledku hospodaření minulých let k v roce 2015. 

Účetní závěrka společnosti předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, 

společnost vytváří rezervu na daň z příjmů. 

n) Následné události 

Vyjádření advokáta JUDr. Viléma Podešva, LLM je rozepsáno v bodě 19 této 

přílohy. 
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o) Vzájemná zúčtování 

Vzájemná zúčtování výnosů z prodeje služeb v oboru činnosti bod 1. c), d) 

– společnost provádí na základě uzavřené smlouvy, měsíčně (V období 

7 – 10/2016 jsou tyto výnosy zúčtovány na základě přijatých daňových dokladů. 

V období 11 – 12/2016 jsou tyto výnosy zúčtovány ve vydaných daňových 

dokladech.)  

Vzájemná zúčtování výnosů z prodeje služeb v oboru činnosti bod 1. b) 

– společnost provádí dle uzavřené smlouvy na základě fázové fakturace. 

p) Změny účetních metod 

Zásoby – v roce 2016 společnost na základě smlouvy o nákupu materiálu 

v oboru činnosti bod 1. c), d), účtuje jako o zásobách metodou B. viz bod 3. e), 

bod 5). Změna metody měla dopad do roku 2015, viz bod 2).  

Rezervy – v roce 2016 společnost rozhodla o změně týkajících se tvorby 

ostatních rezerv. 

Výnosy z prodeje služeb v oboru činnosti 1. c), d) společnost účtuje na základě 

smlouvy o prodeji služeb na denní a měsíční bázi. Tato změna se váže  

k bodu 3. f). 

q) Oprava chyb minulých let 

V roce 2016 společnost zjistila a opravila chybu týkající se roku 2015, která 

spočívala v dodatečně vyfakturovaném materiálu dodavatelem v závěru roku 

2016, spotřebovaného v roce 2015, ve výši 348 tis. Kč. Z toho důvodu byly 

odpovídajícím způsobem opraveny srovnávací údaje za rok 2015, které se díky 

této opravě liší od údajů vykázaných v běžném období v účetní závěrce 

sestavené za účetní období 2015. V důsledku opravy se snížil vlastní kapitál 

o 348 tis. Kč, což je v běžném období uvedeno v rozvaze v řádku „Jiný výsledek 

hospodaření minulých let“ (viz bod 10). 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

r) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Software 1596 595 0 0 2191 

Nedokončený ostatní nehmotný dlouhodobý 
majetek 

5345 0 0 0 5345 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 733 0 595 138 

Celkem 2016 6941 1328 0 595 7674 

Celkem 2015 3675 4578 0 1312 6941 

ROZPIS OPRÁVEK 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Software 36 571 0 0 607 

      

Celkem 2016 36 571 0 0 607 

Celkem 2015 0 36 0 0 36 

Společnost upravila ocenění Nedokončeného ostatního nehmotného 

dlouhodobého majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím tvorby 

ostatní rezervy na odpisy, viz bod 10). 

s) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, 
auta) 

2639 3134 12 0 5761 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 2924  2924 0 

Celkem 2016  2639 6058 12 2924 5761 

Celkem 2015 678 4288 41 2286 2639 

  



83 

ROZPIS OPRÁVEK 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, 
auta) 

417 1106 -5 0 1518 

      

Celkem 2016  417 1106 -5 0 1518 

Celkem 2015 76 358 -17 0 417 

t) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) - společnost nemá žádný 

dlouhodobý finanční majetek 

5. ZÁSOBY 

K 31. 12. 2016 byly zásoby společnosti v hodnotě 361 tis. Kč (k 31. 12. 2015 

0 tis. Kč). Viz bod 3. 

6. POHLEDÁVKY 

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31. 12. 2016 0 tis. Kč 

(k 31. 12. 2015 0 tis. Kč). 

K 31. 12. 2016 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 3 tis. Kč 

(k 31. 12. 2015 0 tis. Kč). 

K 31. 12. 2016 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 4615 tis. Kč 

(k 31. 12. 2015 2846 tis. Kč) týkající se kauce k nájmu a odložené daně. Kauce 

má lhůtu splatnosti v rozmezí od 1.1.2017 do 31.1.2017, jelikož nájemné bylo 

v roce 2016 ukončeno.  

K 31. 12. 2016 měla společnost pohledávky z obchodních vztahů ve výši 

19306 tis. Kč (k 31. 12. 2015 6727 tis. Kč). 

K 31. 12. 2016 měla společnost ostatní pohledávky (Stát – daňové pohledávky, 

krátkodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní a jiné pohledávky) ve výši 

4133 tis. Kč (k 31. 12. 2015 1901 tis. Kč). 

Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované tržby za prodaný 

materiál. 

Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod 15). 

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

Krátkodobý finanční majetek společnost nemá. 

K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 měla společnost peněžní prostředky v hotovosti 

a na bankovních účtech. 
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8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 

Náklady příštích období zahrnují především nájemné a služby k nájmu, 

pojištění, spotřeba materiálu a jsou účtovány do nákladů období, do kterého 

věcně a časově přísluší. 

9. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

  
Zůstatek 
k 31. 12. 
2014 

Zvýšení Snížení 
Zůstatek 
k 31. 12. 
2015 

Zvýšení Snížení 
Zůstatek 
k 31. 12. 2016 

Počet akcií 10 0 0 10 0   10 

Základní kapitál 100 000 0 0 100 000 0   100 000 

Vlastní podíly (-)        

Změny základního kapitálu        

Ážio 0 0 0 0 0   0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0   0 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku 
a závazků 

0 0 0 0 0   0 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací 

0 0 0 0 0   0 

Rozdíly z přeměn 
obchodních korporací 

0 0 0 0 0   0 

Rozdíly z ocenění při 
přeměnách obchodních 
korporací 

0 0 0 0 0   0 

Ostatní rezervní fondy 0 0 0 0 0   0 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0   0 

Nerozdělený zisk/ 
Neuhrazená ztráta 
minulých let 

-3122   -416 -3538 0   -3538 

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let (oprava chyby 
/ změna metody – 1.rok 
účtování odložené daně 
bod 3r), oprava 2015 viz 
bod2.) 

  580   580   -348 232 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

        3919   3919 

Rozhodnuto o zálohové 
výplatě podílu na zisku (-) 
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Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 kusů kmenových akcií v listinné 

podobě zapsaných o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000 tis. Kč. 

Všechny akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Emisní kurs všech 

akcií byl splacen v plné výši. 

Předpokládá se, že zisk za rok 2016 bude převeden na vyrovnání ztráty minulých 

let. 

V roce 2016 byla zaúčtována oprava roku 2015 (viz bod 2 a 3). O tyto úpravy 

byly upraveny též srovnatelné údaje v přiložené rozvaze – Jiný výsledek 

hospodaření minulých let.  

Přehled oprav provedených společností k 31. 12. 2016 (v tis. Kč): 

 2016 

Jiný výsledek hospodaření minulých let -348 

10. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy 
Zůstatek 

k 31. 12. 2014 
Netto změna 
v roce 2015 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

Netto změna 
v roce 2016 

Zůstatek 
k 31. 12. 2016 

Na daň z příjmu 25 2298 2323 -325 1998 

Ostatní rezervy – odpisy 
Ostatního dlouhodobého 
nehmotného majetku 

0 0 0 742 742 

Ostatní rezervy – systém 3069 12276 15345 4092 19437 

Ostatní rezervy – audit 50 18 68 32 100 

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmu ve výši 1998 tis. Kč, která byla ve 

výkaze rozvahy snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmu ve výši 1174 tis. Kč. 

Ostatní rezervy byly vytvořeny za účelem předcházení rizik a na základě 

usnesení orgánu společnosti. 

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 měla společnost krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů.  

K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 měla společnost závazky ostatní (závazky 

k zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění, Stát – daňové 

závazky, dohadné účty pasivní). 

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky roku 2016. 

Jejich výše je stanovena na základě přijatých daňových dokladů v roce 2017. 

Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 15).  
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12. DAŇ Z PŘÍJMU 

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2016 a 2015 (v tis. Kč): 

 2016 2015 

Zisk před zdaněním 5037 -359 

Daň z příjmů splatná 1998 2323 

Daň z příjmů odložená -880 -2266 

Efektivní daňová sazba (%) *) 22 - 

*) Efektivní daňová sazba představuje podíl součtu daně z příjmu  

   splatné a odložené a zisku před zdaněním 

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

 2016 2015 

Položky odložené daně 
Odložená 
daňová 
pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Odložená 
daňová 
pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou dlouhodobého 
majetku 

 126  69 

Ostatní přechodné rozdíly:     

OP k pohledávkám     

OP k zásobám     

OP k dlouhodobému majetku     

Ostatní rezervy – odpisy Ostatního 
dlouhodobého nehmotného majetku 

141  0 0 

Ostatní rezervy – systém 3693   2916 

Ostatní rezervy – audit 19  0 0 

Dohadné položky     

Daňová ztráta z minulých let     

Celkem 3853 126  2985 

Netto 880   2847 

Společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 880 tis. Kč.  
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13. VÝNOSY 

Rozpis tržeb společnosti z prodeje výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč): 

 2016 2015 

 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 

Výnosy celkem -  tržby z prodeje služeb 
celkem za všechny činnosti 

119123 0 67954 0 

Převážná část výnosů společnosti za rok 2016 a 2015 je soustředěna na jednoho 

hlavního zákazníka a tím je jediný akcionář. 

14. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2016 2015 

 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících, 
kontrolních 
a správních or
gánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících, 
kontrolních 
a správních org
ánů 

Průměrný počet zaměstnanců 45 10 40 0 

Mzdy 24501 7874 18733 4406 

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

7906 2677 6016 1498 

Ostatní 1104 0 842 0 

Osobní náklady celkem 33511 10551 25591 5904 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2016 činil 46 osob 

(v průběhu roku 2015 40 osob). 

Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů z důvodu jejich funkce 

(v tis. Kč): 

 2016 2015 

Odměna členům řídících orgánů 320 0 

Odměna členům kontrolních orgánů 569 190 

Odměna členům správních orgánů 6985 41216 

Celkem 7874 4406 
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15. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

V roce 2016 a 2015 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů 

žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody 

a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti. 

Dlouhodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. 12. 2016 činily 882 tis. 

Kč (k 31. 12. 2015 0 tis. Kč a týkají se především kauce k nájmu). 

Zálohy poskytnuté spřízněným stranám dosáhly (k 31. 12. 2016 celkové výše 

492 tis. Kč k 31. 12. 2015 153 tis. Kč) týkající se záloh na služby k nájmu záloha 

na nájem.  

Společnost běžně prodává služby spřízněným stranám. V roce 2016 dosáhl 

tento objem prodeje 119114 tis. Kč (v roce 2015 67954 tis. Kč). 

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. 12. 2016 činily 19131 tis. 

Kč (k 31. 12. 2015 7570 tis. Kč). 

Společnost nakupuje materiál a využívá služeb spřízněných stran v rámci 

obchodní činnosti podniku. V roce 2016 činily nákupy 21467 tis. Kč. 

K 31. 12. 2016 eviduje společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám 

ve výši 5837 tis. Kč. 

16. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 

Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2016 a 2015 vynaloženy žádné finanční 

prostředky. 

17. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12.: 

Služby 2016 2015 

Povinný audit roční účetní závěrky 68 48 

Celkem 68 48 

Položka spotřeba materiálu a energie představuje nakoupený materiál 

a spotřebované energie. 

Položka služby představuje služby provozní činnosti (opravy a udržování, 

cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní provozní služby.  
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Položka osobní náklady je uvedena v bodě 14. 

Položka úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – 

trvalé představuje účetní odpisy. 

Ostatní provozní výnosy tvoří tržby z prodaného dlouhodobého majetku, tržby 

z prodaného materiálu a jiné provozní výnosy. 

Ostatní provozní náklady tvoří daně a poplatky, rezervy v provozní oblasti, 

ostatní provozní náklady. 

Položka nákladové úroky a podobné náklady tvoří kurzové rozdíly a bankovní 

poplatky. 

Položka daň z příjmu tvoří daň z příjmu splatnou a daň z příjmu odloženou viz 

bod 12. 

18. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Schopnost společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti je závislá na 

realizaci plánu přijatých a schválených vedením společnosti. 

Dle těchto plánu by v následujících letech mělo dojít k nárůstu tržeb a dosažení 

zisku v roce 2017. Management společnosti věří, že tyto plány jsou realistické 

a že jejich splnění je vysoce pravděpodobné. 

Účetní závěrka k 31. 12. 2016 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého 

trvání společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, 

které by mohly z této nejistoty vyplývat. 

19. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Advokát: JUDr. Vilém Podešva, LLM uvádí, že aktuálně bylo žalobou ze dne 

4.5.2017 zahájeno soudní řízení vedené u  Městského soudu v  Praze, pod sp. 

zn. 1 Cm 11/2017 ve věci žaloby o  50 mil. Kč mezi žalobcem: CASTLEBAR Invest 

s. r. o., IČO: 04230892, se sídlem Petrská 1426/1, Nově Město, PSČ: 110 00, 

Praha 1, proti žalovaným: 1) Operátor ICT, a. s., IČO: 02795281, se sídlem 

Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ: 170 00, Praha 7 a 2) Hlavní město Praha, IČO: 

00064581, se sídlem Mariánské nám. 2/2, PSČ: 110 00, Praha 1, s tím, 

že žalobce se domáhá úhrady částky ve výši 50 mil. Kč po společnosti Operátor 

ICT, a. s. a současně další úhrady ve výši 50 mil. Kč společně a nerozdílně po 

společnosti Operátor ICT, a. s. a hlavním městě Praha. 

20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1) 

Podrobný přehled o peněžních tocích je uveden v příloze 1. 
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21. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ PŘÍLOHA 2) 

Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti je uveden 

v bodě 10. 

Sestaveno dne: 31. 5. 2017 

Za obchodní společnost Operátor ICT, a. s.: 

 

 

 

 

Michal Fišer, MBA 

předseda představenstva 

Bc. Petra Burdová 

místopředseda představenstva 
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

   Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

 VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH   Operátor 
ICT, a. s. 

      IČ 02795281 

   Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 

 za období končící k    Dělnická 
213/12 

 31.12.2016  Praha 7 

 Od 1.1.2016 do 31.12.2016   170 00 

 (v celých tisících Kč)    

Ozn. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)  

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

P   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku úč. období 

001 113 589  93 647  

   Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní 
činnosti) 

   

Z.   Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 002 5 037  -359  

A. 1.  Úpravy o nepeněžní operace 003 5 870  12 683  

A. 1. 1. 
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny 
prodaných stálých aktiv. Umořování opravné položky 
k nabytému majetku (+/-) 

004 1 677  394  

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 4 541  12 294  

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) 006 1  0  

A. 1. 4. 
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou 
investičních spol. a fondů) 

007   

A. 1. 5. 
Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných 
do ocenění dlouhodobého majetku) (+)                                                                                                                                 
Vyúčtované výnosové úroky (-) 

008 0  -5  

A. 1. 6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 009 -349  0  

A *  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu (Z+A.1.) 

010 10 907  12 324  

A. 2.  Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 011 -19 461  12 874  

A. 2. 1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních 
účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 

012 -16 451  -4 224  

A. 2. 2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů 
pasivních 

013 -2 649  17 098  

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) 014 -361  0  

A. 2. 4. 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 
do peněžních prostředků a ekvivalentů 

015 0   

A **  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ 
A.2.) 

016 -8 554  25 198  

A. 3.  Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku (-) 

017   

A. 4.  Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 018 0  5  

A. 5.  Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období 
(-) 

019 -1 998  -25  

A. 7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 021 0  0  

A ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
(A**+A.3.+A.4.+A.5.+A.7.) 

022 -10 552  25 178  

  



93 

   Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

 VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH   Operátor 
ICT, a. s. 

      IČ 02795281 

   Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 

 za období končící k    Dělnická 
213/12 

 31.12.2016  Praha 7 

 Od 1.1.2016 do 31.12.2016   170 00 

 (v celých tisících Kč)    

Ozn. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)  

Běžné Minulé 

účetní 
období 

účetní 
období 

  

   Peněžní toky z investiční činnosti    

B. 1.  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 -3 860  -5 236  

B. 2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 -1  0  

B. 3.  Půjčky, úvěry spřízněným osobám 025   

B ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 
(B.1.+B.2.+B.3.) 

026 -3 861  -5 236  

   Peněžní toky z finančních činností    

C. 1.  

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových 
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční 
činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky 
a ekvivalenty 

027   

C. 2.  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na 
peněžní ekvivalenty 

028  0  

C. 2. 1. 
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. 
rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 

029  0  

C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 030  0  

C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 031  0  

C. 2. 4, Úhrada ztráty společníky (+) 032   

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) 033   

C. 2. 6. 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně 
finančního vypořádání se společníky v. o. s. 
a   komplementáři u. k.s. (-) 

034  0  

C ***  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 
(C.1.+C.2.) 

035 0  0  

F.   Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 
(A***+B***+C***) 

036 -14 413  19 942  

R.   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci účetního období (P+F) 

037 99 176  113 589  

       

       

       

Sestaveno Podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní  

dne:   31.05.2017 
jednotkou nebo statutárního orgánu 
účetní jednotky 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 
 

    

Předmět podnikání: Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií 

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO 

KAPITÁLU  
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

  Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

  Operátor ICT, a. 
s. 

  IČ 02795281 

   Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání 

ke dni   Dělnická 213/12 

31.12.2016   170 00 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016   

(v celých tisících Kč)   

Přehled o změnách vlastního kapitálu Číslo řádku 

Skutečnost v účetním období 

Sledovaném Minulém 

A.  Základní kapitál (účty 411,491)  

A.1. Počáteční zůstatek 001 100 000  100 000  

A.2. Zvýšení 002   

A,3., Snížení 003   

A.4. Konečný zůstatek 004 100 000  100 000  

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)  

B.1. Počáteční stav 005   

B.2. Zvýšení 006   

B,3., Snížení 007   

B.4. Konečný zůstatek 008   

C. Základní kapitál A.+/-B. se zohledněním účtu (-) 252 

C.1. Počáteční zůstatek A.+/-B. 009 100 000  100 000  

C.2. 
Počáteční zůstatek vlastních 
akcií a vlastních obchodních 
podílů (-252) 

010   

C,3., Zvýšení stavu účtu (-252) 011   

C.4. Snížení stavu účtu (-252) 012   

C.5. Konečný zůstatek účtu (-252) 013   

C.6. 
Konečný zůstatek A.+/-B se 
zohledněním účtu (-)252 

014 100 000  100 000  

D. Ážio (účet 412)    

D.1. Počáteční zůstatek 015   

D.2. Zvýšení 016   

D,3., Snížení 017   

D.4. Konečný zůstatek 018   

E. Kapitálové fondy (účet 413)   

E.1. Počáteční zůstatek 019   

E.2. Zvýšení 020   

E,3., Snížení 021   

E.4. Konečný zůstatek 022   
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  Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  Operátor ICT, a. s. 

  IČ 02795281 

   Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo 
podnikání 

ke dni   Dělnická 213/12 

31.12.2016   170 00 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016   

(v celých tisících Kč)   

Přehled o změnách vlastního kapitálu Číslo řádku 

Skutečnost v účetním období 

Sledovaném Minulém 

F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414,416,417, a 418) 

F.1. Počáteční zůstatek 023   

F.2. Zvýšení 024   

F,3., Snížení 025   

F.4. Konečný zůstatek 026   

G. Rezervní fondy (účet 421,422)  

G.1. Počáteční zůstatek 027   

G.2. Zvýšení 028   

G,3., Snížení 029   

G.4. Konečný zůstatek 030   

H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423,427)  

H.1. Počáteční zůstatek 031   

H.2. Zvýšení 032   

H,3., Snížení 033   

H.4. Konečný zůstatek 034   

I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) 

I.1. Počáteční zůstatek 035   

I.2. Zvýšení 036   

I,3., Snížení 037   

I.4. Konečný zůstatek 038   

J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431) 

J.1. Počáteční zůstatek 039 -2 958  -3 122  

J.2. Zvýšení 040 -348   

J,3., Snížení 041  -580  

J.4. Konečný zůstatek 042 -3 306  -2 542  

K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)  

K.1. Počáteční zůstatek 043   

K.2. Zvýšení 044   

K,3., Snížení 045   

K.4. Konečný zůstatek 046   
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  Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

  Operátor ICT, a. s. 

  IČ 02795281 

   Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo 
podnikání 

ke dni   Dělnická 213/12 

31.12.2016   170 00 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016   

(v celých tisících Kč)   

Přehled o změnách vlastního kapitálu Číslo řádku 

Skutečnost v účetním období 

Sledovaném Minulém 

L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění  

L.1. Počáteční zůstatek 047   

L.2. Zvýšení 048 3919 0 

L,3., Snížení 049 0 416  

L.4. Konečný zůstatek 050 3 919  -416  

M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)  

M.1. Počáteční zůstatek 051   

M.2. Zvýšení 052   

M,3., Snížení 053   

M.4. Konečný zůstatek 054   

M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)  

M.1. Počáteční zůstatek 051   

M.2. Zvýšení 052   

M,3., Snížení 053   

M.4. Konečný zůstatek 054   

 Vlastní kapitál celkem   

X.1. Počáteční zůstatek 055 97 042  96 878  

X.2. Zvýšení 056 3571 0 

X,3., Snížení 057 0 -164  

X.4. Konečný zůstatek 058 100 613  97 042  

     

     

     

Sestaveno   Podpisový záznam fyzické osoby, která je 
účetní  

dne: 31.05.2017  jednotkou nebo statutárního orgánu účetní 
jednotky 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 

 

   

Předmět podnikání: Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií  

                               Zprostředkování velkoobchodu 
a velkoobchod v zastoupení 
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Květen 2017 


