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Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). 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 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.

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-05/19-01/01

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

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

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

dne 17. dubna 2019

č. DR-05/19

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

na 17. dubna 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.

Michal Fišer MBA (P/PŘ), Bc Petra Burdová (MP/PŘ)

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

Bednářová (vedoucí odboru interních služeb,

zapisovatelka), lng. Michal Kraus MBA, Mgr. Monika

Kašparová, vedoucí právních služeb

Michal Bláha (P/DR)

Petr Říha (ČIDR)

Jan Jakob (ČIDR)

Bc. Jiří Koudelka (ČIDR)

Ing. Cyril Klepek (ČIDR)

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

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

Operátor ICT, a.s.
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P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů

2. Per rollam — úprava strategických cílů společnosti na 1. pololetí roku 2019 (stvrzení

hlasování)

3. Jmenování člena Představenstva společnosti Operátor ICT, a.s.

4. Různé

a. Marketing — workshop II.

b. Ostatní

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

o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-04/19-01/03

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

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

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

Hlasování k níže uvedenému usnesení bylo vyvoláno dne 29.3.2019 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 2.4.2019 přijato.

Usnesení č: DR—04l19-02/01

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

1. pololetí roku 2019 dle přiloženého 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

usnesent

Usnesení č: DR-04/19-02/02

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

2.4.2019.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Usnesení č: DR-05/19-01/02

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

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

Usnesení č: DR-05l19-03l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.,

1. bere na vědomí předložené podklady lng. Michala Krause,

2. Volí, v souladu s čl.XV, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Michala

Krause do funkce člena představenstva, a to s účinností od

1.5.2019

3. Konstatuje, že v souladu s š 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku

ze zákazu konkurence.

4. žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalších náležitostí potřebných

pro výkon funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

p. Koudelka se hlasování zdržel.

P/DR konstatoval, že v návaznosti na personální změny v PŘ společnosti je třeba aktualizovat

pověření exekutivních činností u jednotlivých členů PR.

Po krátké diskuzi dal P/DR hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-05/19-03/02

o Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.,

Pověřuje s účinností od 1.5.2019, tyto členy představenstva výkonem činnosti v rozsahu

exekutivního řízení následujícím způsobem:

o Předsedu představenstva Michala Fišera MBA

Místopředsedu představenstva Bc. Petru Burdovou

člena představenstva Ing. Pavla Tesaře

člena predstavenstva lng. Michala Krause BA

Ad 3. Jmenování člena Představenstva společnosti Operátor ICT, a.s.

P/DR konstatoval, že v návaznosti na doplnění stavu členů Představenstva společnosti, je na dnešní

zasedání přizván pan lng. Michal Kraus MBA, který bude jmenován

P. Kraus předložil potřebné doklady, s nimiž P/DR přítomné seznámil

a

následně členy DR seznámil se svou vizí vedení úseku.

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: ěstský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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Dozorci rada společnosti Operátor ICT, a.s., ukládá PŘ zajistit další setkání členů DR

s vedoucím odd. MKT ve věcech otázek strategií a rozpočtu MKT.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

b. Ostatní

DR vznesla dotaz na materiál ke

na základě tohoto dotazu byla na jednání přizvána vedoucí oddělení

právních služeb, která stručně objasnila obsah připravovaného materiálu a uvedla,
že se jedná se o dokument, jehož schválení podléhá dle Stanov schválení PŘ

společnosti.

Usnesení č: DR-05/19-04/02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., ukládá představenstvu společnosti, po přijetí

usnesení, předložit

všem jejím členům.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

c. Ostatní

ÚKOL: DR žádá představenstvo společnosti o

Ad. 4 Různé

a. Marketing - workshop

Vsídle OICT proběhl workshop, na který byli pozváni
Z tohoto setkání vyplynuly úkoly, které jsou přiřazeny

jednotlivým pracovníkům zúčastněným na workshopu. Dále se členové DR v rámci diskuze shodli

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

protinávrhů, dotazů či protestu prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., dne 17. 4. 2019

v 11:10 hod. za ukončené.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

p. Koudelka se hlasování zdržel.

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddil B vl 19676
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Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 20.5.2019 v době 10 - 13hod. v sí le OICT.

V Praze dne 17 4. 2019

Zapsala: Ověřil:

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

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

Mgr. Gabriela Bednářová

Vedoucí odboru interních služeb

Michal Bláha

Předseda dozorčí rady Operátor lCT, a.s.
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