
z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost),
dne O9. ledna 2019

č. DR—01l19

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno e-mailovou pozvánkou
na 9. ledna 2019 od 10:00hod. Místem jednání byla zasedací místnost společnosti Operátor ICT
a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese ulice Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7.

Přítomní členové DR: Petr Říha (Č/DR)

Jan Jakob (Č/DR)

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR)

Michal Bláha (ČIDR)

omluven: Ing. Cyril Klepek (Č/DR)

„„sta Michal Fišer (P/PŘ), Bc. Petra Burdová (MP/PŘ), lng.
Miroslav Svoboda (Č/PŘ), Pavel Tesař, MSc. (Č/PŘ),

JUDr. Petr Novotný (Č/PŘ), lng. Martina Čuková

(Corporate Governance, zapisovatelka), Martina

Vacková (MHMP)

Zasedání řídil v souladu s Jednacím řádem dozorčí rady společnosti OICT člen dozorčí rady Petr
Říha (Č/DR, předsedající). Na jednání, které bylo zahájeno v 10:06 hod., přivítal nové členy dozorčí
rady OICT a informoval, že se lng. Cyril Klepek předem zjednání omluvil. Poté konstatoval, že
vzhledem k účasti 4 svých členů je dozorčí rada usnášenlschopná. Předsedající následně přivítal
přítomné hosty.

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými
materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

Předsedající poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu

2. Volba předsedy dozorčí rady

Operátor ICT. a.s., Dělnická 213l12. Praha 7, 170 00

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddil B vl. 19576
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3. Složenipředstavenstva

4. Různé

a.

b

c.
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Schválení zápisu z řádného jednání dozorčí rady č. 06/19 ze dne 24. 9. 2018

. Zpráva představenstva o jeho činnosti a činnosti společnosti za 40 2018

Projednání návrhu obchodně-finančního plánu na rok 2019

. Vyhodnocení strategických cílů za obdobi červenec až prosinec 2018

Výsledky auditu smluvních vztahů za období 2016-2018 ve společnosti OICT

Projednání návrhu rámcového plánu činnosti DR na rok 2019

Výsledek kontroly dle usneseni DR-02/18M-06l02

Členové představenstva oproti programu zaslanému v pozvánce navrhli doplnění bodu 4i) Ostatní.

Následně nechal předsedající hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-01l19-01l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s navrženým programem zasedání.

Usnesení bylo pííiato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Předsedající nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že lng. Martina Čuková

(zapisovatelka) a Martina Vacková (MHMP) se budou účastnit celého jednání a že další hosté budou

přizváni dle potřeby:

Usneseni č: DR-01l19-01I02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná lng.

Martína Čuková.

Usnesení bylo p jato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Usnesení č: DR-g1/19-01I03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s účasti hostů na jednání.

Usnesení bylo pňjato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad 2. Volba předsedy dozorčí rady

Předsedající konstatoval, že v návaznosti na personální změny v dozorčí radě s účinností od

19. 12. 2018 je nezbytné provést volbu předsedy dozorčí rady.

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213l12, Praha 7, 170 00

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddil B ví. 19576
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Předsedající navrhl jako kandidáta na funkci předsedy dozorčí rady společnosti pana Michala Bláhu.
Ostatní členové dozorčí rady s návrhem souhlasili. Jediným kandidátem na funkci předsedy dozorčí
rady byl tedy Michal Bláha, který se svou kandidaturou souhlasil.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal předsedající hlasovat o následujícím
usnesenk

Usnesení č: DR-01l19-g2l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., volí, v souladu s čl. XVI, odst. 2 stanov
Společnosti s okamžitou účinností za svého předsedu pana Michala Bláhu, narozeného
19.10.1972, bytem Velenovského 648, 251 64 Mnichovice.

Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů dozorčí rady, zdržel 1 (Michal Bláha).

S ohledem na přijaté usnesení dozorčí rady společnosti řldíl od 10:1Bhod. dalš! průběh zasedání
nově zvolený předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR).

Ad 3. Složení představenstva

Michal Bláha (P/DR) konstatoval, že vrámci tohoto bodu je navrhováno odvolání dvou členů

představenstva společnosti, a to lng. Miroslava Svobody a JUDr. Petra Novotného.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal předsedající hlasovat o následujícím
usnesení:

Usnesení č: DR-01I19-03I01

Dozorčí rada společností Operátor ICT, a.s., odvolává, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. e)
stanov Společnosti, z funkce člena představenstva s okamžitou účinností Ing. Miroslava
Svobodu.

Usneseni bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Usnesení č: DR-01l19-03l02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., odvolává, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. e)
stanov Společnosti, z funkce člena představenstva s okamžitou účinností JUDr. Petra
Novotného.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že lng. Miroslav Svoboda byl pověřen výkonem exekutivních činností, dal P/DR
hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-01/19-g3lg2

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., pověřuje, s okamžitou účinností předsedu
představenstva Michala Fišera yýkonem činnosti v rozsahu exekutivního řízení v úseku
Projektů Evropských fondů a MC, a to do doby zvolení dalších členů představenstva, resp.

operátor ICT, a.s., Dělnická 213112, Praha 7, 170 00
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Od 10:27hod. se jednání účastnili všichni členové představenstva.

P/DR Michal Bláha seznámil přítomné s pňjatými usneseními v bodě 2 a 3 tohoto programu

Následně poděkoval lng. Miroslavu Svobodovi a JUDr. Petru Novotnému za činnost vykonanou ve

společnosti.

V 10:29hod. opustilijednání lng. Miroslav Svoboda a JUDr. PetrNovotný.

Ad 4. Různé

a. Schválení zápisu z řádného jednání dozorčí rady č. 06/19 ze dne 24. 9. 2018

PlDR otevřel tento bod jednání.

Vzhledem k tomu, že žádný ze současných členů dozorčí rady nebyl přítomen na jednání dne

24. 9. 2018, shodli se členové dozorčí rady i s ohledem na jednací řád. že předmětný zápis vezmou

na vědomí.

lng. Martina Čuková doplnila, že lng. Ondřej Prokop (předsedající a předseda dozorčí rady daného

jednání) správnost zápisu písemně potvrdil mailem dne 21. 10. 2018.

PlDR dal hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-01l19-04l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí zápis z řádného jednáni dozor'i

rady č. 06/19 ze dne 24. 9. 2018.

Usnesení bylo plíjato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

b. Zpráva představenstva o jeho činnosti a činnosti společností za 4Q 2018

PlDR otevřel tento bod a předem avizoval, že se členové dozorčí rady shodli, že se s předkládanými

body dnes seznámí, ale většina bude přesunuta k rozhodnutí na další jednání dozorčí rady.

Důvodem je mimo jiné potřeba důkladného seznámení se s materiály a současně nepřítomnost

jednoho z členů dozorčí rady. Následně požádal PIPŘ Michala Fišera o komentář.

P/PŘ konstatoval, že tato zpráva je předkládána čtvrtletně a obsahuje informace o hlavních

aktivitách ve společnosti. dále je zmíněna obvykle informace o personáliích. Dle dohody členů

dozorčí rady lze zprávu buďzkrátit či rozšířit.

Na dotaz Bc. Jiřího Koudelky. zda se tato zpráva či její část zveřejňuje, odpověděl P/PŘ, že jsou

komunikovány každý týden dílčí aktivity, které se ve zprávě následně objevují, nicméně není zvykem

zprávu jako celek či její části zveřejňovat. Zveřejňováno je roční shrnutí všech aktivit a událostí ve

společnosti, a to ve formě textové části výroční zprávy.

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213l12, Praha 7, 170 00
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Vzhledem ktomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy, dal PlDR hlasovat o následujícím
usnesení:

Usnesení č: DR-01/19-04l02

Dozorčí rada společnosti, Operátor ICT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že
se kjeho projednání vrátí na příštím jednání dozorčí rady.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

c. Projednání návrhu obchodně-finančního plánu na rok 2019

P/DR otevřel tento bod a požádal P/PŘ Michala Fišera o komentář.

P/PŘ informoval, že je předkládán návrh hospodaření na rok 2019, který obsahuje mj. i stručné
shrnutí základních aktivit a skutečností, ze kterých plán vychází. Obsahuje dále očekávanou
skutečnost za rok 2018 a výhled na rok 2019.

Doplnil, že do konce měsíce jsou naplánovány mj. i se zástupci akcionáře strategické workshopy
ohledně dalšího směřování společnosti, a proto lze spíše konstatovat, že nyní je plán v tzv. hrubých
rysech. Ihned po dokončení workshopů společnost zajistí zpřesnění plánu a předložljej dozorčí radě
v souladu se stanovami k projednání a stanovisku.

Na dotaz PlDR, zda odložení projednání obchodně-finančního plánu může ohrozit chod společnosti,
odpověděl P/PŘ, že chod společnosti krátkodobé odložení projednání nijak neohrozí. MPIPŘ
doplnila, že dle požadavku MHMP je nutné zajistit projednání obchodně-finančního plánu do určité

doby (cca do konce března).

Následovala krátká diskuse, kdy nejpozději bude zapotřebí odeslat obchodné-tínanční plán do
RHMP k projednání. Přítomní se shodli, že vzhledem ke lhůtám zařazování materiálů dojde
nejpozději do konce února k odeslání obchodné-ňnančního plánu k projednání do RHMP.

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-01I19-0il03

Dozorčí rada společností, Operátor ICT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že
se kjeho projednání vrátí na říštím jednáni dozorčí rady.
Usnesení byla přijato 4 hlasy plítomných členů dozorčí rady.

d. Vyhodnocení strategických cílů za období červenec až prosinec 2018

PlDR otevřel tento bod a požádal P/PŘ Michala Fišera o komentář.

P/PŘ informoval, že jsou 2x ročně nastavovány a následné vyhodnocovány cíle představenstva, a
to obvykle ve formátu předkládaném i na toto jednání. Cíle jsou nastavovány pro každý úsek,
přičemž každý úsek má stanoven tzv. klíčový úkol. Následné dochází k vyhodnocení všech úkolů
ve všech úsecích dohromady, samostatně je následné ještě vyhodnoceno plnění klíčového úkolu
v každém z úseků.

Operátor ICT. a.s., Dělnlcká 213l12, Praha 7, 170 00
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Návrh na stanovení a vyhodnocení úkolů je vsouladu se stanovami předkládán jako návrh

představenstva.

Následovala diskuse, zdaje nezbytné stanovovat úkoly na počátku pololetí a vyhodnocovat na konci

pololetí, anebo zda lze tento systém změnit. lng. Martina Čuková konstatovala, že systém je popsán

ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva. Michal Fišer doplnil, že stanovení úkolů je

klíčové pro společnost i vtom smyslu, že jednotlivě úkoly se dělí na dílčí úkoly a rozpadají se

organizační strukturou, čímž dochází k nastavování cílů pro nižší organizační složky.

Michal Fišer doplnil, že předložený materiál má celou řadu dílčích příloh, které lze zaslat případně

elektronicky.

Na dotaz Michala Bláhy, kdy bude předložen návrh cílů pro další pololetí, odpověděl Michal Fišer,

že budou předloženy po ukončení strategických workshopů, protože ty budou zpřesňovat další

směřování společností.

Vzhledem ktomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy, dal PlDR hlasovat o následujícím

usnesení:

Usnesení č: DR-01/19-04l04

Dozorčí rada společností, Operátor ICT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že

se kjeho projednání vrátí na příštím jednáni dozorčí rady.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

e. Výsledky auditu smluvních vztahů za období 2016-2018 ve společnosti OICT

P/DR otevřel tento bod a požádal P/PŘ Michala Fišera o komentář.

P/PŘ informoval, že audit byl proveden ve druhé polovině roku 2018 a směřoval na plnění

jednotlivých smluv a závazků. Audit současně částečně suploval i funkci interního auditora, která

není aktuálně ve společnosti zajištěna. Doplnil, že audit byl vhodný mj. i proto, že již potřetí

v posledních letech docházelo ke změně ekonomického systému. Na závěr konstatoval, že audit

dopadl poměrně dobře, zjištění a související nápravná opatření jsou součástí předkládaného

materiálu.

Na dotaz Petra Říhy, zda byla auditorská společnost vysoutěžena, odpověděl P/PŘ, že byla.

Následovala krátká diskuse, v níž bylo řečeno, že výsledek auditu je pozitivní, a zda by nebylo

vhodně jej zveřejnit. P/PŘ konstatoval, že jednoznačný názor na zveřejnění poskytne na příštím

jednání dozorčí rady. PlDR požádal P/PŘ, aby případně označil konkrétní části zprávy, které by

neměly být zveřejněny a proč. Dozorčí rada tedy konstatovala, že se ktomuto bodu a k otázce

zveřejnění vrátí na příštím řádném jednání.

Po ukončení diskuse dal PlDR hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-01I19-04l05

Dozorčí rada společností, Operátor ICT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že

se kjeho projednání vráti na příštím jednáni dozorčí rady.

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

f.

Usnesení č: DR-01l19-04I06

Dozorčí rada společnosti, Operátor ICT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že

se k jeho projednání vráti na příštím jednání dozorčí rady.
Usnesení bylo pňjato 4 hlasy prítomných členů dozorčí rady.

g. Projednání návrhu rámcového plánu činnosti DR na rok 2019

P/DR uvedl tento bod s tím, že je předkládán rámcový plán činnosti DR na další rok. Poté otevřel

diskusi.

V rámci diskuse uvedl PlDR, že vzhledem k tomu, že se nekonalo puvodně plánovaně prosincové

jednání dozorčí rady, byly, případně budou tyto body projednány na jednáních dozorčí rady v lednu.

Po krátké diskusi se dozorčí rada shodla na přesunutí i tohoto bodu na příští jednání. PlDR dal tedy
hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-01l19-04I07

Dozorčí rada společnosti, Operátor ICT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že

se kjeho projednání vrátí na příštím jednání dozorčí rady.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.
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h. Výsledek kontroly dle usnesení DR-02í18M-06l02

P/DR požádal Ing. Martinu Čukovou o komentář.

lng. Martina Čuková uvedla, že tento bod by měl obsahovat informaci o provedené kontrole

v průběhu roku 2018 týkající se faktur propíacených společností a dále plateb od hl. m. Prahy a

městských částí pro společnost, a to ve sledovaném období. Kontrola byla provedena lng. Petrem

Šlegrem, bývalým členem dozorčí rady. informace o provedené kontrole však i přes urgence nebyly

dodány.

Po krátké diskusi se dozorčí rada shodla na přesunutí i tohoto bodu na příští jednání PlDR dal tedy
hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-01I19-04l07

Dozorčí rada společností, Operátor íCT, a.s., přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že

se kjeho projednání vrátí na říštím jednání dozorčí rady.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

l. Ostatní

P/DR uvedl, že v rámci tohoto bodu budou stanoveny požadavky členů dozorčí rady:

- Michal Bláha navrhl, aby zápisy nebyly schvalovány až na dalším jednání dozorčí rady, ale byly

po vyhotovení a odsouhlasení zaslány všem členům dozorčí rady k připomínkám. S tímto

návrhem všichni přítomné členové dozorčí rady souhlasili.

- Michal Bláha navrhl odsouhlasit obecné nahlížecí právo všem členům dozorčí rady do konce

funkčního období, anebo do doby zrušení příslušného usnesení.

Následovala diskuse, v níž přítomní členové dozorčí rady s návrhem souhlasili. Následně byla
stanovena pravidla požadavků zasílaných členy dozorčí rady:

Každý člen dozorčí rady zašle každý požadavek na vědomí mailem ostatním členům dozorčí

rady a požadavek bude zaslán na celé představenstvo, primárně na předsedu představenstva

Michala Fišera k vyřízení.

Následně dal předsedající hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-01I19-04I08

Dozorčí rada společnosti Operátor íCT, a.s., uděluje obecné nahlížecí právo do všech

dokladů a záznamů společnosti a ke kontrole, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v

souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v

souladu s jínýmí právními předpisy a stanovami, a to jednotlivě všem členům dozorčí

rady po dobu funkčního období (příp. do zrušeni tohoto usneseni) a za podmínky

splnění výše uvedených pravidel.

Usnesení bylo píýato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.
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- Michal Bláha požádal o zpřístupnění datového úložiště pro členy DR, kam by byly ukládány

materiály projednání a následně zápisy. Dále požádal o zaslání instrukcí pro instalaci VPN a o

zpřístupnění složek se zápisy z DR od roku 2015 a z PŘ od roku 2016.

- Michal Bláha požádal o zaslání smluv o výkonu funkce členů PŘ a o zaslání všech pracovních

smluv obsahující jakékoli jiné odstupné, než je daně zákonem (resp. zaslat jména a parametry

smluv).

- Petr Říha požádal o zasílání pozvánek na jednání představenstva i členům dozorčí rady.

- Bc. Jiří Koudelka požádal o zaslání materiálů k datové platformě.

Na dotaz Jana Jakoba ohledně termínu dalšího jednání dozorčí rady se členové předběžně shodli

na termínu 23. 1. či 24. 1. od 9:0Ohod., s tim, že konkrétní termín bude co nejdříve upřesněn.

Pavel Tesař, MSc. požádal o otevření diskuse o jeho dalším působení ve společnosti s tím, že je

připraven k pověření výkonem exekutivních činností.

Následovala diskuse, v níž se členové dozorčí rady shodli na tom, že konkrétní pověření výkonem

exekutivních činností bude řešeno po strategických workshopech a bude svázáno s novým

nastavením organizační struktury společnosti.

Žádné další téma nebylo otevřeno, proto pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo

protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., dne 9. 1. 2019

v 11:30 hod. za ukončené.

Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 23. 1. 2019 či 24. 1. 2019 od 09:00hod.

V Praze dne 9.1.2019

Zapsala: Ověřil:

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213112, Praha 1, 110 00

ičo: 02195251, bič. CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl a vl. 19575

Michal Bláha

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Petř Říha

Člen dozo či rady Operátor ICT, a.s

Ověřil:

Ing. Martina Čuková

Corporate Governance
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