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

dne 14. března 2019

č. DR—04l19

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

na 14. března 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: Michal Bláha (PIDR)

Petr Říha (ČIDR)

Jan Jakob (Č/DR)

Bc. Jiří Koudelka (ČIDR)

Ing. Cyril Klepek (ČIDR)

Hosté: Michal Fišer (P/PŘ), Bc. Petra Burdová (MP/PŘ), lng.

Pavel Tesař, MSc. (Č/PŘ), Mgr. Gabriela Bednářová

(vedoucí odboru interních služeb, zapisovatelka)

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

v 10:00 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých

členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR následné přivítal přítomné hosty.

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

materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím. že Mgr. Gabriela Bednářová

(zapisovatelka) se bude účastnit celého jednání a že další hosté budou přizváni dle potřeby:

Usnesení č: DR-04I19-01/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tim, že zápis pořídí přítomná Mgr.
Gabriela Bednářová.

Usnesení b lo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčl rady.

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

IČO: 02195281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vI. 19616

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
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Usnesení č: DR-04l19-01I02

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

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

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

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů

2. Per rollam -Vytyčení strategických cílů společnosti na 1. pololetí roku 2019

3.

4
.
Různé

Záměr na realizaci

a. Organizační řád společnosti

b. Marketing — složení týmu a MKT plán na rok 2019

c. Ostatni

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění, dal P/DR hlasovat

o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-04l19-01I03

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

Usnesení bylo pňjato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad 2. Per rollam — Vmčeni strategických cílů společnosti na 1. pololetí roku 2019

Hlasování k níže uvedenému usnesení bylo vyvoláno dne 11.2.2019 formou per rollam a v souladu

se stanovami společnosti a jednacím řádem dozorčí rady s tímto usnesením souhlasili všichni

členové dozorčí rady, a tudíž bylo dne 11.2.2019 přijato.

Usnesení č: DR-04l19-02I01

Dozorčí rada společností Operátor ICT, a.s. schvaluje Strategické cile společnosti na

1. pololetí roku 2019 dle řiloženého materiálu.

S navrhovaným usnesením vyslovili per rollam souhlas všichni členové dozorčí rady.

P/DR konstatoval, že usnesení je nutné nyní formálně stvrdit, a proto dal hlasovat o tomto návrhu

usnesení:

Usnesení č: DR-04l19-02I02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam přijaté dne

11.2.2019.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 110 00

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR. Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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Ad 3. Záměr na realizaci

P/DR požádal PIPŘ o komentář.

Michal Fišer, P/PŘ, postupně seznámil členy dozorčí rady s předloženým materiálem na vypsání

záměru veřejné zakázky s názvem

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

Usnesení č: DR-04/19-03/01 —

Dozorčí rada společností Operátor ICT, a.s., projednala materiál veřejné zakázky

a souhlasí se záměrem vy sat zadávací řízení.

Usnesení bylo pňjiato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad. 4 Různé

a. Organizační řád společnosti

P. Říha vznesl dotaz na Organizační řád/strukturu společnosti. P/PŘ sdělil, že Organizační řád

a struktura v OlCTjiž existuje, členům DR byl zpřístupněn vstup na intranet (zařídila p. Burdová

během jednání Členům DR předán odkaz na web:

Ukoly DR k tomuto bodu:

o

—

Usnesení č: DR-04I19-04l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomi sdělené informace a ukládá PŘ

zajistit aktualizace všech řádů a směrnic dotčených novou Organizační strukturou, a to do

konce 412019.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: MěsBký soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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b. Marketing -

P. Říha vznesl požadavek na informace ohledně tématu MKT strategie/rozpočtu. Se členy PŘ bylo

dohodnuto, že k tématu proběhne v sídle OICT workshop, na který budou pozváni

Dále členové DR požadují dodat

k seznámení

Usnesení č: DR-04l19-04l02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., ukládá PŘ zajistit setkání členů DR s vedoucím

odd. MKT ve věcech otázek strategií a rozpočtu MKT.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

c. Ostatní

P/PŘ žádá členy DR o možnost úpravy strategických cílů

Členové

DR tento požadavek akceptují a souhlasí se zúžením obsahu, při zachování stejné bodově hodnoty.

Usnesení č: DR-04l19-04I03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s úpravou strategických cilů u bodů

Upravené Strategické cíle budou členům DR zaslány

formou revizi, kdy následně, po jejich akceptaci, dojde ke schválení finálního dokumentu

formou per rollam.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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Žádné další téma nebylo otevřeno, proto pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo

protínávrhú, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., dne 14. 3. 2019

v 11:15 hod. za ukončené.

Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 17.4.2019 v době 10-12.hod. v sídle OICT.

V Praze dne 14. 3. 2019

Zapsala: Ovéřil:

Operator lCT, a.s
,
Dělnická 213/12, Praha 7. 170 00

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

Mgr. Gabriela Bednářová

Vedoucí odboru interních služeb

Mic al BI ha

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.
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