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

dne 24. ledna 2019

č. DR—02l19

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT. a.s. bylo svoláno e-mailovou pozvánkou

na 24. ledna 2019 od O9:00hod. 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: Michal Bláha (PIDR)

Petr Říha (ČIDR)

Jan Jakob (ČIDR)

Bc. Jiří Koudelka (ČIDR)

Ing. Cyril Klepek (ČIDR)

LSÉ Michal Fišer (P/PŘ), Bc. Petra Burdová (MP/PŘ), Ing.

Pavel Tesař, MSc. (Č/PŘ), Ing. Martina Čuková

(Corporate Governance, zapísovatelka), Mgr. Gabriela

Bednářová (vedoucí odboru interních služeb), Ing.

Vladimír Zadína (ředitel úseků Projektů Smart Prague,

vývoj, inovace), Ondřej Šárovec (projektový manažer)

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (PIDR). Na jednání, které bylo zahájeno

v 09:02 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých

členů je dozorčí rada usnášeníschopná. PIDR následně přivítal přítomné hosty.

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společné spodkladovými

materiályjsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních stím, že lng. Martina Čuková

(zapisovatelka) a Mgr. Gabriela Bednářová (vedouci odboru interních služeb) se budou účastnit

celého jednání a že další hosté budou přizváni dle potřeby:

Usnesení č: DR-02l19-01I01

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

Operátor íCT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 0D

IČO: 02795281, DIČ: CZ02195281, OR: Městský soud v Praze, odd l B vl. 19676

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
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Martina Čuková.

Usnesení bylo pňjato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Usneseni č: DR-02I19-01I02

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

Usnesení bylo píťato5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky a vzhledem

ktomu, že materiál k bodu 6 Vytyčení strategických cílů společnosti na 1. pololetí roku 2019 není

připraven ve finální verzi, navrhl, aby rámcově byly cíle projednány v bodě 11. Různé s tím, že tinálnl

materiál bude předložen na další jednání DR. Poté navrhl, aby v bodě 6 byla projednána nová

organizační struktura společnosti.

Dále se dozorčí rada shodla, že v rámci bodu Různé projedná projekt e-health.

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu

Zpráva představenstva o jeho činností a činnosti společností za 4Q 2018

Informace o předpokládaném výsledku hospodaření za obdobi 1-12 I 2018

Projednání návrhu obchodně-Finančního plánu na rok 2019$"ř$*'!“
Vyhodnocení strategických cílů za obdobi červenec až prosinec 2018

7. Výsledky auditu smluvních vztahů za obdobi 2016-2018 ve společnosti OICT

8. Infonnace o vznikající pohledávce ze smlouvy „o poskytování služeb MOS"

9. Projednání návrhu rámcového plánu činnosti DR na rok 2019

10. Výsledek kontroly dle usnesení DR-02I18M-06I02

11. Různé

Členové dozorčí rady s výše uvedenými návrhy souhlasili. Následně nechal P/DR hlasovat o návrhu

usnesení:

Usnesení č: DR-02/19-01/03

Dozorčí rada společností Operátor ICT, a.s., souhlasí s navrženým rogramem zasedání.

Usnesení b Io pňjato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Operátor ICT, a.s., Děínlcká 213/12, Praha 7, 170 00

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676

a. Projekt e-health

b. Rámcové strategické cíle
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Dozorčí rada se shodla, že nejprve bude projednán bod 11 a) dle schváleného programu, a to za

přítomnosti představenstva společnosti a ředitele lng. Vladimira Zadiny.

Od 09:15hod. se jednání účastnili členové představenstva společnosti a ředitel Ing. VladimírZadina.

Ad 11. Různé

a. Projekt e-health

P/DR uvedl, že cílem je nyní získat informace o projektu e-health a projednat detaily projektu.
Následně požádal lng. Vladimira Zadinu o prezentaci projektu.

P/DR se konkrétně zeptal na vlastnictví dat v projektu. V rámci diskuse Ing. Vladimír Zadina

odpověděl, že dle smlouvy budou data ve vlastnictví OICT. P/DR se dotázal poté na vlastnictví dat

od třetích stran.

P/PŘ odpověděl, že společnost obdržela informací, že projekt jako celek bude unikátním dílem, tedy,
že žádná z částí nebude neunikátním dilem, což by mělo eliminovat případné obavy. Unikátní část

má přejít do OICT, a to vč. licence.

Od 9:21hod. se jednání účastnil Ondřej Šarovec, projektový manažer.

Na dotaz P/DR, co je cílem pilotního projektu, odpověděl lng. Vladimír Zadina formou prezentace

metropolitního systému tísňové a zdravotní péče, v rámci níž popsal detailně celou situaci.

Na dotaz Petra Říhy, kdo je cílovou skupinou projektu, odpověděl Ing. Vladimír Zadina, že jde o

osoby s věkem 65+ a dále o osoby se zdravotním postižením.

Poté informoval, že prvním stupněm je standardizace. V tuto chvíli totiž nejsou systémy propojené

a informační platfonna má zajistit propojení systému mezi praktickým lékařem a sociální službou.

Cílem je, aby se praktický lékař dozvěděl, že jeho pacient tzv. zmáčkl tlačitko, a co tento pacient

potřeboval.

Následně Ondřej Šárovec v diskusi popsal modelovou situaci, odpověděl, jak probíhalo výběrové

řízení a sjakým výsledem, a poté popsal rozdíl mezi tímto navrhovaným systémem a systémem

Záchranka.

Na dotaz Petra Říhy,

P/PŘ následně informoval, jak tento projekt vznikal, a uvedl, že OICT je garantem technického

řešení a výsledkem bude doporučení, jak dále postupovat.

Na dotaz P/DR, zda bude výstupem i např. to, kolik bude ušetřeno, odpověděl lng. Vladimír Zadina,

že na všechny projekty je uplatňována cost-beneňt analýza.

Na další dotaz P/DR, zda obdobný systém nefunguje již na Vysočině, odpověděl Ondřej Šarovec,

že nikoli, protože systém na Vysočině je spíše zdravotního charakteru, naopak projekt e-health je

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
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spíše sociálního charakteru. Aby vtéto záležitosti nevznikl překryv, docházelo ke komunikaci

s MPSV a došlo i k zařazení jednoho odborníka na tyto záležitostí do expertního týmu.

V následné diskusi byly vzneseny dotazy od Bc. Jiřího Koudelky ohledně detailů ke smlouvě na API,

dále na termíny stanovené v rámci výběrového řízení a na zadání webového portálu. Ondřej

Šárovec všechny dotazy zodpověděl.

Poté zodpověděl i dotaz P/DR k ceně provozování i dotaz

Petra Říhy k tomu, jaký subjekt zajistil zasmluvněnl dispečinků a praktických lékařů (OlCT).

Na závěr P/PŘ zodpověděl dotaz Bc. Jiřího Koudelky, jak byla stanovena předpokládaná cena

veřejné zakázky a zda existuje podklad k ceně. Ondřej Šárovec doplnil, že byly mj. provedeny i

předtržní konzultace a byl proveden průzkum trhu.

V 09:53hod. opustil jednání lng. Vladimír Zadina a Ondřej Šárovec.

Následovala diskuse, vníž členové dozorčí rady konstatovali, že zjejich pohledu dává projekt

smysl.

P/PŘ závěrem doplnil, že společnost prověří vlastnictví dat od třetích stran v rámci tohoto projektu

a dozorčí radě bude zaslána odpověď.

Ad 2. Zpráva představenstva o jeho činnosti a činnosti společností za 4G 2018

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že se s ním dozorčí rada již seznámila na minulém jednáni.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, dal P/DR hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-02l19-02l01

Dozorčí rada společnosti, Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho
činností a činnosti společnosti za 40 2018.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad 3. Informace o předpokládaném výsledku hospodaření za období 1-12 I 2018

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že se s ním dozorčí rada již seznámila na minulém jednání.

Následně proběhla krátká diskuse k výší zisku.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, dal P/DR hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-02I19-03l01

Dozorčí rada společnosti, Operátor ICT, a.s., bere na vědomí informaci o předpokládaném

výsledku hospodaření za obdobi 1-12 l 2018.

Usnesení bylo pňjato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213112, Praha 7, 170 00
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Ad 4. Projednání návrhu obchodně-finančního plánu na rok 2019

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že se s ním dozorčí rada již seznámila na minulém jednání

Poté požádal P/PŘ o komentář.

P/PŘ uvedl, že předložený návrh se ještě může změnit vzávislosti na tom, jakým směrem se

společnost bude ubírat a jaké cíle pro představenstvo budou schváleny pro toto pololetí. Doplnil, že

cíle budou rámcově projednány v bodě Různé, a proto požádal nejprve o projednání cílů s tím, že

následně bude návrh obchodně-finančního plánu na tento rok zpřesněn a předložen na dalšíjednání

dozorčí rady.

Dozorčí rada konstatovala, že stímto návrhem souhlasí. Následně dal P/DR hlasovat o tomto

návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-02I19-04/01

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

se k jeho rojednání vrátí na příštím jednání dozorčí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy příto ných členů dozorčí rady.

Ad 5. Vyhodnocení strategických cílů za období červenec až prosinec 2018

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že se s ním dozorčí rada již seznámila na minulém jednání.

Následovala diskuse, v níž členové dozorčí rady uvedli, že vyhodnocení cílů je obtížně hodnotitelné

vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebyli členy dozorčí rady.

Po krátké diskusi, v níž se dozorčí rada shodla, že bude souhlasit s předloženým návrhem, dal P/DR

hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-02l19-05l01

Dozorčí rada společností Operátor ICT, a.s.:

1. bere na vědomí plnění strategických cílů za 2. pololetí 2018;
2. rozhoduje, v návaznosti na splnění cílů/úkolů

3. rozhoduje, v návazností na splnění klíčového cíle

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Operátor ICT, a.s., Dě nlcká 213112, Praha 7, 170 00

IČO: 02795281, DlČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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Ad. 6 Organizační struktura společnosti

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

P/PŘ postupně popsal jednotlivé úseky a jejich působnost. Uvedl, že předložený materiál obsahuje
informace mj. i o aktuálním počtu zaměstnanců v jednotlivých organizačních jednotkách a informaci

o plánovaném počtu.

Následovala diskuse, v níž P/PŘ zodpověděl dotaz lng. Cyrila Klepka ohledně oddělení Data City
Lab a popsal očekávané zaměřenljejích zaměstnanců. Na další dotaz lng. Cyrila Klepka odpověděl,

že případný nárůst počtu zaměstnanců v tomto oddělení bude záležet na požadavcích, které budou

na oddělení kladeny. Obecně lze očekávat, že personálně poroste úsek vývoje a architektury.

Bc. Petra Burdová doplnila, že tato organizační struktura je navržena tak, aby byla jasně stanovena

odpovědnost oddělení za konkrétní činnosti, případně za části procesu.

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

Usnesení č: DR-02l19-06l01

Dozorčí rada společnosti Operátor lCT, a.s., bere na vědomí aktualizací organizační

struktury.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad. 7 Výsledky auditu smluvních vztahů za období 2016-2018 ve společnosti OICT

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že se s ním dozorčí rada již seznámila na minulém jednání.

Poté požádal P/PŘ o poskytnutí názoru ohledně zveřejnění výsledků auditu.

P/PŘ uvedl, že ze strany společnosti není s případným zveřejněním problém. Nicméně byl poptán

zpracovatel studie, který vyjádřil neochotu zveřejnit detail zprávy max pouze manažerské shrnutí

Na dotaz P/DR, zda byl uveden nějaký právní duvod který by zveřejnění odporoval, odpověděl

P/PŘ, že jako důvod byla uvedena historicky mimořádně špatná zkušenost a dále de facto

zveřejnění interních metodik a know-how zpracovatele

Dozorčí rada po krátké diskusi požádala představenstvo o zjištění, zda existuje nějaký právní duvod

pro nezveřejnění, a následně o zaslání odpovědi dozorč radě

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

Usnesení č: DR-02I19-07I01

Dozorčí rada společnosti Operátor lCT, a.s., bere na vědomí výsledky auditu smluvních

vztahů za období 2016-2018 ve s olečnosti OICT.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad. 8 Informace o vznika'|ící pohledávce ze smlouvý „o poskjpování služeb MOS“

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že se s ním dozorč rada jiz seznámila na minulém jednání

Poté požádal P/PŘ o komentář

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213112, Praha 7, 170 00
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PIPŘ seznámil přítomné, jak se situace posunula dál. Uvedl, že ze strany OICT bude připraven

dopis na nejvyšší zástupce HMP s cílem vyřešit tuto nastalou situaci. Doplnil, že kopie dopisu muže

být zaslána i na dozorčí radu.

V následné diskusi odpověděl P/PŘ, jak vysoké byly výnosy a náklady na MOS za rok 2018 a jakou

výši výnosů a nákladů lze očekávat v tomto roce.

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

Usnesení č: DR-02/19-08/01

Dozorčí rada společností Operátor lCT, a.s., bere na vědomí informace o vznikající

pohledávce ze smlouvy „o poskytování služeb MOS" a s tím související další postup (zaslání
dopisu na HMP).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Před projednáním bodu 9 dle programu proběhla krátká diskuse o situaci na přepážkách a byly

zodpovězeny dotazy Bc. Jiřího Koudelky k mobilní aplikaci k Lítačce. V rámci této diskuse uvedl

P/PŘ, že na téma fungování portálu kLítačce a kmobilní aplikaci je možné pro dozorčí radu

uspořádat workshop.

Ad. 9 Projednání návrhu rámcového plánu činnosti DR na rok 2019

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

diskusi.

V rámci diskuse se dozorčí rada shodla, že v rámcovém plánu nebudou uvedeny termíny jednání

dozorčí rady. Tenníny se budou stanovovat ad hoc dle potřeby.

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

Usnesení č: DR-02/19-09/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Rámcový plán své činnosti na rok

2019 dle předloženého materiálu (bez uvedení termínů jednání dozorčí ray).
Usnesení bylo pňjato 5 hlasy přítomných členů dozo l rady.

Ad. 10 Výsledek kontrolý dle usnesení DR-02l18M-06/02

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že lng. Petr Šlégr zaslal požadovaný materiál a dozorčí rada

se s ním seznámila.

P/DR dal poté hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-02I19-10l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí zaslané informace a výsledek

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213112, Praha 7, 170 00
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kontroly dle usnesení DR-02l18M-06l02.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad. 11 Různé

b) Zápisyzjednáni DR

P/DR požádal, aby byly zápisy z jednání dozorčí rady publikovány na webu OICT. Požádal, aby

před zveřejněním schváleného zápisu došlo ze strany společnosti kověření, zda zápis

neobsahuje obchodní tajemství a jiné citlivé údaje. Vtakovém případě, aby byly případné

pasáže zápisu zanonymizovány.

c) Strategické cíle na rok 2019

P/PŘ provedl přítomné předloženým dokumentem, který obsahoval rámcové návrh

strategických cílů společnosti na rok 2019.

Dozorčí rada v rámci diskuse uvedla, že podporuje převzetí této služby ze strany OICT.

Na žádost Bc. Jiřího Koudelky bude do cílů zařazena úprava aplikace TED. Dalším požadavkem

bylo zařazení vybraných úkolů souvisejících s plánem na vývoj nové spisové služby.

Ing. Martina Čuková zčasových důvodů opustila jednání dozorčí rady OICT v 11:48hod.

Členové dozorčí rady následně požádali Mgr. Gabrielu Bednářovou o zapsání zbývající části

jednání.

Závěrem projednání tohoto bodu bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-02/19-11/01

Dozorčí rada společností Operátor ICT, a.s., žádá představenstvo společnosti, aby do

konce ledna 2019 byly ze strany OICT zaslány vypracované Strategické cíle společností
členům DR. Clenové DR si ponechávají možnost tyto cíle ještě prodiskutovat, doplnit a

v co neblížším termínu ve vztahu ke konání dalšího jednání DR budou o těchto změnách

informovat členy PR OICT. Cílový dokument bude předložen ke schválení na DR dne

6. 2. 2019 ve 12.00 hod.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

d) Personálnízáležitostí

P/DR konstatoval, že v návaznosti na personální změny v představenstvu společností a na

organizační změny plánované k 1. 2. 2019 je navrhováno pověřit stávající členy představenstva
konkrétními gescemi dle nově plánované organizační struktury.

Následně bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č' DR-02l12-11l02

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
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Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., pověřuje, s účinností od 1. 2. 2019 členy

představenstva Michala Fišera, Bc. Petru Burdovou a Pavla Tesaře, MSc., výkonem
činností v rozsahu exekutívního řízení s tím, že řízení konkrétního úseku bude

přerozděleno na základě nově schválené organizační struktury účinné od 1.2.2019 a že

dozorčí rada bude o tomto přerozdělení informována.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

e) Prodloužení lhůty

P/DR otevřel diskusi kprodloužení lhůty na zvolení zbývajících členů představenstva. Dva

členové představenstva byli odvolání dne 9. 1. 2019. Dle stanov společnosti je lhůta na zvolení

nových členů představenstva 2 měsíce.

Následně bylo hlasováno o tomto návrhu usneseni:

Usnesení č: DR-02/19-11/03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., žádá RHMP o prodloužení lhůty na zvolení

zbývajících členů PR ze dvou měsíců na pět měsíců (viz stanovy společnosti, čl. Xlll,
odst. 3

.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

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 24. 1. 2019

v 12:25 hod. za ukončené.

Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 6. 2. 2019 od 12:00hod.

V Praze dne 24. 1. 2019

Operátor lCT, a.s., Dělnická 213112, Praha 7, 170 00

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676

Mgr. Gabriela Bednářová

vedoucí odboru interních

služeb

Michal Bláha

Předseda dozorč y Operátor ICT, a.s.

Ing. Martina Čuková

Corporate Governance
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