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O FIRMĚ

STATUTÁRNÍ ORGÁNY 
k 31. prosinci 2018 

PŘEDSTAVENSTVO 

Předseda představenstva: 
Michal Fišer, MBA 
Místopředseda představenstva: 
Bc. Petra Burdová 
Členové představenstva: 
Ing. Miroslav Svoboda 
JUDr. Petr Novotný 
Ing. Pavel Tesař 

DOZORČÍ RADA: 

Členové dozorčí rady: 
Michal Bláha 
Petr Říha 
Jan Jakob 
Bc. Jiří Koudelka 
Ing. Cyril Klepek 

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  

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 
Společnost zastupují navenek vždy alespoň 
dva členové představenstva společně. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
Základní kapitál společnosti činí 100 000 
000 Kč a byl ze strany zakladatele zce-
la upsán, přičemž ke dni 19. března 2014 
bylo splaceno celkem 100 000 000 Kč, 
tedy 100 % upsaného základního kapitá-
lu společnosti. 

Jediným stávajícím akcionářem společnosti 
je hlavní město Praha.  

Operátor ICT, a.s., (dále jen „Operátor ICT“) je společností plně vlast-
něnou hlavním městem Praha, která pro hlavní město Prahu (dále 
také „hl. město Praha“) primárně zajišťuje agendu a řízení inovativních 
projektů využívajících moderní technologie, odborné poradenství 
v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro hlavní město Prahu, měst-
ské části a další městské společnosti. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
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ÚVODNÍ
SLOVO

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máme za sebou čtvrtý rok fungování společnosti Operátor ICT 
a neskromně si dovolím tvrdit nejen jménem svým, ale i jménem 
všech zaměstnanců naší společnosti, že rok 2018 byl i přes velké 
výzvy rokem úspěšným. Jsem přesvědčen, že pro hlavní město 
Prahu, její městské podniky a partnery z řad odborné veřejnosti a 
akademické sféry je Operátor ICT spolehlivým a respektovaným 
partnerem. 

I v roce 2018 se společnost velice dynamicky rozvíjela a dosáhla 
kladného výsledku hospodaření. Účetním výsledkem je zisk ve výši 
20 773 tis. Kč, nicméně součástí výsledku hospodaření je i rozpuštění 
rezervy na soudní spory ve výši 19 437 tis. Kč. Uplynulý rok byl 
rovněž i rokem dokončení stabilizace a nastavení interních procesů 
ve společnosti Operátor ICT. Právě interní ukotvení nám umožňuje 
být respektovaným a seriózním partnerem, nejen pro externí part-
nery, ale především pro všechny Pražany a Pražanky. 

Úvodní slovo je jedinečným prostorem pro zhodnocení předešlého 
roku, dosažených úspěchů a hlavních výzev, kterým naše společnost 
v uplynulých 12 měsících čelila. Z pohledu projektů společnosti 
Operátor ICT byla první polovina roku 2018 ve znamení intenzivních 
příprav na spuštění regionálního dopravního systému PID Lítačka. 
Jsem pyšný, že se nám společnými silami podařilo spustit největší 
dopravně-odbavovací systém v České republice, který digitalizuje a 
liberalizuje odbavování v Praze a Středočeském kraji. Přes počáteční 
porodní bolesti je dnes systém bez problémů provozován, a to i díky 

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Michal Fišer, MBA

nasazení a spolupráci s ostatními partnery, zejména pak Dopravním 
podnikem hlavního města Prahy, ROPID, IDSK a Českými drahami. 
Spuštění regionálního dopravního systému PID Lítačka bylo také 
definitivní čarou nad projektem Opencard.

V roce 2018 jsme rovněž dokončili stabilizaci projektové kanceláře 
Smart Prague. Projektoví manažeři a manažerky se tak podílejí na 
více než šedesátce projektů, které pro hlavní město testujeme, 
vyhodnocujeme a sbíráme data. Právě datová oblast byla vlajk-
ovou lodí společnosti Operátor ICT v uplynulém roce. V červnu jsme 
veřejnosti představili datovou platformu Golemio, do které se nyní 
intenzivně sbíhají data, která má město a jím zřizované společnosti 
k dispozici. Golemio si dává za cíl otevírat data, a umožňovat měs-
tu přijímat kvalifikovaná rozhodnutí. Oblasti městských dat jsme 
rovněž věnovali Prague City Data Congress, jehož nultý ročník 
společnost Operátor ICT společně s Magistrátem hlavního měs-
ta Prahy v červnu pořádala. Praha se tak na dva dny stala fakticky 
světovým centrem odborníků a odbornic na problematiku otevírání 
dat či městských datových portálů. Vážíme si toho, že se akce 
Prague City Data Congress zúčastnili experti ze čtyř kontinentů. V 
letošním roce se tento jedinečný kongres v Praze uskuteční opět a 
doufáme, že v nastavené tradici budeme pokračovat i nadále.

Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem zaměstnancům a 
zaměstnankyním za jejich maximální úsilí a skvělou práci, kterou 
v celém loňském roce odvedli, a umožnili tak naplnit cíle naší 
společnosti. Veliký dík patří rovněž všem obchodním partnerům, 
dodavatelům a zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy za 
projevenou důvěru v uplynulém roce. 

Do roku 2019 bych naší společnosti Operátor ICT přál hodně 
úspěchů a odhodlání držet směr a chuť se dále zlepšovat. 
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VEDENÍ
SPOLEČNOSTI

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Michal Fišer, MBA 
předseda představenstva,
pověřen řízením společnosti a řízením
Úseku generálního ředitele

„Rok 2018 byl plný událostí, práce a inovací zejména 
pro hlavní město Prahu a jeho občany. Jsem rád, že 
se nám podařilo udržet stabilní tým a doplnit do něj 
kolegy, takže v absolutním vyjádření jsme i v per-
sonálním hodnocení zvýšili počet pracovníků. Chtěl 
bych poděkovat za možnost být spoluorganizátorem 
všech zásadních událostí, které Operátor ICT za celý 
rok dokázal, dokazuje a věřím, že další léta dokazovat 
bude.“
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MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva,
pověřena řízením Úseku provozu ICT
a odbavovacích systémů

„Rok 2018 byl velmi dynamický a pro společnost 
velice úspěšný. Celofiremním úspěchem byl z 
mého pohledu rozhodně projekt multikanálového 
odbavovacího systému a zvládnutí jeho provozu, 
byť s problémy v počátcích spuštění v rámci 
Prahy a Středočeského kraje. Došlo ke konsolidaci 
společnosti, podařilo se dokončit stabilizaci naší 
firmy z pohledu procesního. Také jsme se zača-
li tento rok více orientovat na služby pro magistrát 
– naplňujeme požadavky a strategie Magistrátu 
hlavního města Prahy.“

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Vladimír Zadina
člen představenstva (do 31. 1. 2018),
pověřen řízením Úseku Smart Prague,
věda, výzkum, inovace

„V roce 2018 se již nedá hovořit o tom, že bychom 
byli městský start-up, jsme už pevně usazená 
společnost. Získali jsme si respekt dalších měst-
ských společností, povedlo se nám propojit se s 
nimi a pracovat na věcech společně. V určitých 
aspektech se již Praha může srovnávat z pohledu 
Smart Cities s dalšími světovými metropolemi. 
Určitě je tomu tak v práci s daty, vydobyli jsme si 
ale také poměrně velký respekt, co se týče strate-
gického směřování a řízení konceptu jako takového. 
Není úplně zvykem, aby město aplikovalo tak silně 
nástroje strategického řízení a rozhodování, jako je 
tomu v Praze. Máme jasně vytyčené pilíře, směr, 
jasně nastavený způsob schvalování a tvorby pro-
jektů jako takových. V tomto jsme si získali respekt, 
a to, myslím, na světové úrovni.“
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Ing. Luděk Šteffel
člen představenstva (do 31. 3. 2018),
pověřen řízením Úseku projektů MHMP
a soukromé sféry

„Rok 2018 z celkového hlediska naší společnos-
ti musím hodnotit jako úspěšný. Cíle, které jsme 
předem definovali, se nám podařilo splnit. Došlo k 
personální stabilizaci firmy a úspěšnému zapracov-
ání se všech nových kolegů. Díky usilovné práci se 
nám dále podařilo stát se uznávaným partnerem 
pro odbory MHMP a pro další městské části, a to 
zejména pro malé městské části.“

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Miroslav Svoboda
člen představenstva (od 1. 2. 2018),
pověřen řízením Úseku projektů 
evropských fondů a MČ

„Rok 2018 byl pro naši společnost důležitý zejména 
z pohledu vnějšího světa. Daří se nám vůči veřejnos-
ti prezentovat prostřednictvím spousty pozitivních 
mediálních a odborných vyjádření jako společnost, 
která je pro hlavní město Prahu přínosem. Operátor 
ICT se etabluje ve společenském, mediálním a 
politickém prostoru jako firma, která má své místo 
na pražském ‚trhu‘. Tím, že převažuje pozitivní tón 
informací, myslím si, že se prohlubuje pohled na 
OICT jako na špičkovou technologickou firmu.“

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
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JUDr. Petr Novotný 
člen představenstva (od 1. 2. 2018),

„Rok 2018 byl rokem přechodu ze startovní fáze 
pilotních ‚smart‘ projektů k jejich plné realizaci. Byť to 
není úplně pokaždé viditelné, naše projekty dokážou 
lidem v Praze usnadnit život a učinit jej ‚chytřejším‘, 
především díky informacím, datům a technologiím. 
Tohoto poslání se musí naše společnost držet a být 
nadále vizionářem. Za nejúspěšnější projekty uply-
nulého roku považuji zejména velice náročný projekt 
spuštění multikanálového odbavovacího systému a 
rovněž i aplikaci Moje Praha, která reálně ulehčuje 
situaci v oblasti parkování. Jsem rád, že se za pos-
lední rok začíná společnost personálně stabilizovat. 
Situace na pracovním trhu je složitá a v tomto ohledu 
je Operátor velice dobrým zaměstnavatelem.“

Ing. Pavel Tesař 
člen představenstva (od 1. 4. 2018),

„Členem představenstva městské společnosti Operátor 
ICT jsem od dubna a během těch několika měsíců 
jsem měl již možnost se kompletně seznámit s cho-
dem společnosti a všemi jejími projekty. Musím vy-
jádřit potěšení nad tím, že naše společnost je velice 
dobře řízena, a rovněž mě velice těší, že jsem zde ne-
narazil na určité stereotypy, které se bohužel vztahu-
jí k některým městským a veřejným společnostem. 
Celkově mám tedy za uplynulý rok velice pozitivní 
dojem z toho, že Operátor ICT je solidní a kompe-
tentní firmou. 
Z mého pohledu bylo v letošním roce největší výz-
vou spuštění regionálního dopravního systému PID 
Lítačka, který stál celou naši společnost spoustu úsilí 
a mravenčí práce. Velice oceňuji odvážené rozhod-
nutí regionální dopravní systém PID Lítačka spustit 
ve stanoveném termínu a navíc dokázat posadit 
okolo jednoho stolu všechny partnery, kteří se na 
vývoji, testování a provozu regionálního dopravního 
systému PID Lítačka podíleli.“

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
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a správy majetku

Odd. 
Právních služeb

Odd.
Lidských zdrojů

Odd.
Koordinace MHMP a MČ

Odd.
Podpory OKS

Odd.
Infolinka

Odd. Podpory WEB,
MA a intranetu

Odd. 
HW a infrastruktury

Odd.
Konektivity

Odd. Správy 
koncových zařízení

Úsek Podpory uživatelů Úsek strategického rozvoje
a interních služeb

Představenstvo

Generální ředitel

Interní audit

Organizační struktura od 01. 11. 2018 do 31. 0 1. 2019

ORGANIZAČNÍ
SCHÉMA
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PERSONÁLNÍ 
OBSAZENÍ

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2018 bylo následující:

V průběhu roku 2018 proběhly v dozorčí radě tyto personální změny: 

Dozorčí rada dne 23. ledna 2018 odvolala na vlastní žádost 
Radomíra Nepila z funkce předsedy dozorčí rady s okamžitou 
účinností.

Dozorčí rada dne 23. ledna 2018 zvolila Ing. Ondřeje Prokopa do 
funkce předsedy dozorčí rady s okamžitou účinností.

Dne 28. února 2018 došlo k ukončení výkonu funkce člena 
dozorčí rady Radomíra Nepila, a to na vlastní žádost.

Valná hromada odvolala ke dni 6. března 2018 z funkce člena 
dozorčí rady Ing. Jiřího Vohlídala, Ph.D. 

Valná hromada zvolila ke dni 7. března 2018 do funkce člena 
dozorčí rady Stanislava Nekolného a Ivana Vrzala. 

Michal Bláha člen (předseda) 

člen 

člen 

člen 

člen 

19. prosince 2018 (9. ledna 2019) 

19. prosince 2018 

19. prosince 2018 

19. prosince 2018 

19. prosince 2018 

Petr Říha 

Jan Jakob 

Bc. Jiří Koudelka 

Ing. Cyril Klepek 

Dozorčí rada Funkce Vznik členství Vznik funkce  

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA  

Složení představenstva k 31. 12. 2018 bylo následující: 

Valná hromada odvolala ke dni 18. prosince 2018 z funkce člena 
dozorčí rady Ing. Ondřeje Prokopa, Stanislava Nekolného, Tomáše 
Jílka, Ing. Petra Šlegra a Ivana Vrzala. 

Valná hromada zvolila ke dni 19. prosince 2018 do funkce 
člena dozorčí rady Michala Bláhu, Petra Říhu, Jana Jakoba, Bc. Jiřího 
Koudelku a Ing. Cyrila Klepka. 

V průběhu roku 2019 do data vydání Výroční zprávy došlo ve složení 
dozorčí rady k těmto změnám: 

Dozorčí rada dne 9. ledna 2019 zvolila Michala Bláhu do funkce 
předsedy dozorčí rady s okamžitou účinností.

V průběhu roku 2018 proběhly v představenstvu tyto personální 
změny: 

V lednu vzala dozorčí rada na vědomí Prohlášení o odstoupení z 
funkce člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Zadiny a 
odsouhlasila mu ukončení funkce s účinností ke dni 31. ledna 2018. 

K 1. únoru 2018 zvolila dozorčí rada do funkce člena před-
stavenstva JUDr. Petra Novotného a Ing. Miroslava Svobodu. 

Dozorčí rada pověřila od 1. února 2018 člena představenstva Ing. 
Miroslava Svobodu exekutivními činnostmi. 

Dozorčí rada vzala na vědomí Prohlášení o odstoupení z funkce 
člena představenstva společnosti Ing. Luďka Šteffela a odsouhlasila 
mu ukončení funkce s účinností ke dni 31. března 2018.  

K 1. dubnu 2018 zvolila dozorčí rada do funkce člena před-
stavenstva Ing. Pavla Tesaře. 

 
V průběhu roku 2019 do data vydání výroční zprávy došlo ve složení 
představenstva k těmto změnám: 

Dozorčí rada k 9. lednu 2019 odvolala z funkce členy před-
stavenstva Ing. Miroslava Svobodu a JUDr. Petra Novotného. 

Dozorčí rada pověřila od 1. února 2019 člena představenstva Ing. 
Pavla Tesaře exekutivními činnostmi. 

Dozorčí rada k 1. květnu 2019 zvolila do funkce člena před-
stavenstva společnosti Ing. Michala Krause, MBA.

 
Následné události do data vydání této zprávy: 

Nejsou známy žádné další významné události, které nastaly po 
rozvahovém dni s dopadem na výroční zprávu. 

Michal Fišer, MBA člen (předseda PŘ) 

člen (mistopředseda PŘ) 

člen 

člen 

člen 

27. ledna 2016 (10. června 2016) 

(21. září 2016) 9. června 2016  

1. února 2018 

1. února 2018 

1. února 2018 

Bc. Petra Burdová 

JUDr. Petr Novotný  

Ing. Miroslav Svoboda 

Ing. Pavel Tesař 

Dozorčí rada Funkce Vznik členství Vznik funkce  
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SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST

Operátor ICT jakožto městská společnost, která má v Praze na 
starosti testování a zavádění inteligentních technologií a řešení, 
tedy vytváření lepšího místa pro život všech obyvatel města, vnímá 
důležitost vlastní společenské odpovědnosti, ať již v oblasti eko-
nomické, environmentální, nebo sociální. Tento postoj je promítnut 
do firemních vizí, misí a hodnot, jakož i etického kodexu. Zároveň 
však usiluje Operátor ICT o to, aby byl tento přístup viditelný i v 
každodenním chodu společnosti.

Celofiremní třídění odpadu

V rámci společně využívaných prostor, jakými jsou chodby a společné 
kuchyňky, mají zaměstnanci a zaměstnankyně možnost třídit 
odpad do barevně označených košů. Barvy košů korespondují s 
barvami kontejnerů a jsou i popsány. Do budoucna chce společnost 
Operátor ICT v oblasti odpadového hospodářství dále zlepšovat svůj 
přístup, ať již rozšiřováním možností separace odpadu, edukací, 
anebo snižováním množství vyprodukovaného odpadu. I touto 
aktivitou se snaží přispět ke zlepšení ekologické situace v Praze.

Charitativní firemní sbírka 

Zaměstnanci a zaměstnankyně společnosti se již druhým rokem 
stali Dobrými anděly. V rámci celofiremní sbírky se tak přispělo na 
zlepšení životní situace těm rodinám, které se v důsledku vážného 
onemocnění dostaly do těžké životní situace.   

Náhradní plnění

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného 
podílu. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. udává zaměst-
navatelům, kteří mají více než 25 zaměstnanců, povinnost 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k 
celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. 

Společnost Operátor ICT měla k 31. 12. 2018 celkově 192 zaměst-
nanců a z toho zaměstnávala 3 zaměstnance, kteří spadali do 
kategorie osob se zdravotním postižením. Další, dle zákona povin-
né odvody, byly odváděny formou odebírání výrobků od organizace, 
která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
V případě společnosti Operátor ICT je partnerem pro čerpání náhrad-
ního plnění OFFICE DEPOT, s. r. o., Hostivice, Floriánova 2461, PSČ 
253 01, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 42398, IČ: 64942503. Tato společnost byla vybrána v roce 
2018 v rámci provedeného řízení na veřejnou zakázku.

VIZE, MISE A HODNOTY

Naše vize:

Přinášíme inovace prostřednictvím moderních technologií a dlou-
hodobě tím zlepšujeme život v Praze.

Naše mise:

Jsme poskytovatelem služeb v oblasti realizace ICT projektů, ino-
vativních projektů využívajících moderní technologie, dopravně-od-
bavovacích systémů a dodavatelem ICT poradenství.

Chceme být spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti in-
formačních a komunikačních technologií pro Prahu a další obchod-
ní partnery.

Naše hodnoty:

INTEGRITA

Pracujeme v synergické spolupráci a jako celek.

Jsme v souladu s filozofií naší společnosti a ztotožněni s jejími cíli.

Podporujeme a posilujeme osobní integritu každého člena a člen-
ky našeho týmu, abychom vše, co děláme, dělali rádi, dobře a měli 
dobrý pocit nejen z výsledků, ale i práce samotné.

OTEVŘENOST

Ceníme si rozmanitosti – v lidech, názorech i zkušenostech.
Proto podporujeme dialog založený na upřímnosti, úctě a vzá-
jemné důvěře.

Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i s okolním světem, 
prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení infor-
mací a respektu k odlišným názorům. Nic nezastíráme a nazýváme 
věci pravými jmény.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA („PRAŽANA“)

Myslíme dopředu, hledáme a realizujeme nová řešení.

Umíme předvídat, trvale zlepšovat a inovovat procesy a výkony.

Nabídky, které vytváříme, jsou konkurenceschopné a zacílené na 
zákazníka.

Naší silnou stránkou je osobní přístup, naslouchání a porozumění 
zákazníkům. Naší prioritou je spokojenost Pražanů s výsledkem, 
který plně reflektuje jejich přání a potřeby.
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ZAPOJENÍ PRACOVNÍKŮ A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Chceme být součástí úspěšného týmu, proto respektujeme 
individualitu všech členů týmu a podporujeme jejich zapojení a 
uvědomění si vlastního přínosu.

Svou iniciativou i odpovědností se podílíme na směrování naší 
společnosti a aktivně se zapojujeme do firemního dění.

Rozvíjíme svá nadání a trvale zlepšujeme své profesní znalosti 
a schopnosti.

Vytváříme prostředí podporující sdílení znalostí, efektivní komu-
nikaci a vysokou týmovou i individuální výkonnost.

TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ A INOVACE

Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy, 
proto se snažíme trvale zlepšovat a inovovat nejen naše projekty, 
ale i nás samotné.

Neustále vyhledáváme nové nápady a jsme otevřeni neotřelým 
řešením.

Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost, díky tomu 
se stáváme expertní silou, která dokáže spojit nejnovější znalosti o 
možnostech současných technologií s jistotou správného použití.

ETICKÝ KODEX

Společnost Operátor ICT přijala na konci roku 2016 etický kodex 
v tomto znění:

Dodržování tohoto etického kodexu je svobodným rozhodnutím 
každého zaměstnance a představitele orgánů společnosti Operátor 
ICT, a.s.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnos-
ti Operátor ICT, a.s., a zaměstnanci se zavazují k odpovědnosti 
především morální a etické a k respektování zákonů České republiky.

Základní principy společnosti jsou:

Odpovědnost
Integrita
Kvalita
Slušnost
Transparentnost

1. ODPOVĚDNOST

Jsme odpovědni jedinému akcionáři, tj. hlavnímu městu Praze a 
všem obyvatelům Prahy. Vykonáváme naši činnost v souladu se 
zákony a dalšími právními předpisy České republiky a dle nejlepšího 
vědomí a svědomí. Při naší činnosti usilujeme o co možná nejvyšší 
efektivitu a vysokou odbornou úroveň.

2. INTEGRITA

Nebudeme usilovat o neoprávněné výhody, služby nebo dary. 
Nebudeme stranit jednotlivcům ani skupinám a naše rozhodování 

bude založené na základě vyhodnocení všech dostupných relevant-
ních informací. Rozhodujeme vždy v zájmu společnosti a majitele 
společnosti. Jsme si vědomi, že naše rozhodování ovlivňuje vnímání 
celé společnosti, má vliv na posilování dobrého jména společnosti 
a tím i našeho zřizovatele. Naše chování ovlivňuje mnoho lidí, proto 
je důležité, abychom i v nepracovních situacích měli na paměti, že 
reprezentujeme společnost Operátor ICT, a.s., která je 100% vlast-
něna hl. městem Prahou.

3. KVALITA

Společnost Operátor ICT, a.s., poskytuje kvalitní služby a spo-
lupracuje se špičkovými odborníky a organizacemi. Při výběru zam-
ěstnanců uplatňuje principy odbornosti a zkušenosti a poskytuje jim 
kvalitní a bezpečné pracovní prostředí. Společnost usiluje o nejvyšší 
standardy kvality jak při poskytování svých služeb třetím stranám, 
tak v nastavení pracovního prostředí.

4. SLUŠNOST

Naše chování vůči obchodním partnerům, veřejnosti, politické 
reprezentaci, ale i navzájem je vždy slušné a vstřícné bez ohledu 
na pohlaví, věk, sexuální orientaci, náboženství, politickou stranu či 
národnostní příslušnost. I v osobním životě se snažíme vyhýbat 
takovému chování, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti a 
zpochybnit naše rozhodování.

5. TRANSPARENTNOST 

Máme za to, že vzhledem k tomu, že jsme společnost, která byla 
založena městem jako veřejnoprávní korporace, očekávání veře-
jnosti z hlediska transparentnosti je vyšší než u standardních 
obchodních společností.

Proto rádi poskytneme všechny informace kromě těch, které by mo-
hly poškodit postavení společnosti v obchodním styku. O rozsahu 
poskytovaných informací rozhodne představenstvo společnosti.

Závěrečná ustanovení

Všichni zaměstnanci a představitelé společnosti Operátor ICT, a.s., 
jsou povinni řídit se tímto etickým kodexem.
Tento etický kodex byl v platném znění přijat představenstvem 
společnosti dne 16. 12. 2016.

Účinnost etického kodexu 

Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 16. 12. 2016.
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VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 
V ROCE 2018

Děkujeme celému týmu Operátora ICT a našim externím spolupra-
covníkům a partnerům. V rámci spolupráce bychom rádi poděk-
ovali nejen jednotlivým městským částem, městským firmám, 
soukromým subjektům, ale i akademické sféře. Zlepšování komu-
nikace a sdílení informací pociťujeme a vnímáme velice kladně. 

Nadále chceme vztahy nejen upevňovat, ale i dále rozvíjet v rámci 
stávajících i nových projektů.

PODĚKOVÁNÍ 
ZA SPOLUPRÁCI
V ROCE 2018
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KDE SE O NÁS 
DOZVÍTE VÍCE

MÉDIA A PROPAGACE

Naši činnost podporujeme komunikací a PR. Cílem naší společnosti 
je pomocí moderních technologií a inovací zlepšovat život lidem v 
Praze, proto také usilujeme o co největší otevřenost. O našich 
projektech, novinkách, akcích, které organizujeme či se jich účast-
níme, se můžete dočíst na našich webech a sociálních sítích. 

Náše webové stránky

operatorict.cz
smartprague.eu
pid.litacka.cz
golemio.cz

Online marketing má stále rostoucí význam. Denně navštěvuje 
sociální sítě dle statistik 80 % uživatelů internetu a v průměru na 
nich stráví asi 150 minut. Dynamické online prostředí se velice rych-
le vyvíjí a dochází k neustálému rozšiřování obsahu, kdy s rostoucí 
gramotností populace vznikají i nové formáty pro sdělení - hitem 
roku byly na sociálních sítích například tzv. stories. Oddělení mar-
ketingu a PR komunikace v roce 2018 obsluhovalo celkem 11 
profilů na sociálních sítích a inspirovalo se i těmito novými trendy. 
Naleznete nás na Facebooku, Twitteru, Instagramu i Linkedlnu.

Důležité je si uvědomit, že každá sociální síť má jiné publikum, včetně 
chování, a tím pádem je nutno vytvářet více komunikačních strate-
gií a individuálně je přizpůsobovat konkrétním požadavkům na 
síti. Za rok 2018 bylo publikováno téměř 1000 příspěvků a statistiky 
sčítaly přes 8,5 tisíc sledujících.

YouTube - Smart Prague

Facebook - Operátor ICT, Lítačka, Smart Prague

Twitter - Lítačka, Smart Prague, Golemio

Instagram - Lítačka, Smart Prague
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 
ZA ROK 2018 



SHRNUTÍ 
ROKU 2018

Rok 2018 byl pro městskou společnost Operátor ICT poměrně 
bouřlivým rokem. Všichni členové představenstva se však shodují, 
že tyto zvraty a transformace byly změnami k lepšímu a společnost 
Operátor ICT se postupně stabilizuje a stává se silným partnerem 
města Prahy, městských částí a společností i samotných obyvatel 
Prahy. 

Modifikace společnosti Operátor ICT jsou patrné i ze změn organ-
izační struktury, které, jak lze vidět v kapitole Organizační schéma, 
byly během roku 2018 dvě, s cílem moci společnost co nejefektivně-
ji řídit.

Novou oblastí, kterou se i společnost Operátor ICT musela v roce 
2018 zabývat, bylo nařízení Evropské unie GDPR. Pověřencem 
GDPR za společnost byl jmenován Ondřej Rulík z Úseku provozu 
ICT a odbavovacích systémů. Oddělení kybernetické bezpečnosti 
provedlo analýzu všech systémů a vydalo nutná opatření. Interně 
nastavilo potřebné katalogy a postupy a nové technické parame-
try, odpovídajícím způsobem byly přenastaveny některé procesy. 
Personální oddělení u této příležitosti převedlo personální složky do 
elektronické podoby, aby mohlo lépe a přehledněji řídit, co a jakým 
způsobem uchovávat. V rámci právního oddělení bylo potřebné 
přehodnotit především smluvní ustanovení, přepisovaly se celé 
části smluv ve vztahu k novému nařízení a vydávala se doporučení 
i ostatním úsekům.  

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2018

Konference a soutěže

V roce 2018 byla společnost Operátor ICT oceněna za svou činnost 
také v několika soutěžích a účastnila se mnoha tuzemských i 
mezinárodních konferencí a veletrhů, kde měli vybraní zaměstnan-
ci a zaměstnankyně možnost představit aktivity společnosti i 
načerpat novou inspiraci od ostatních a získat cenné kontakty pro 
spolupráci. Zde je výběr těch nejvýznamnějších:

V soutěži Chytrá města pro budoucnost jsme získali ocenění 
za datovou platformu Golemio, virtualizaci Prahy i projekt multi-
kanálového odbavovacího systému (MOS).

Prague Data Cities Congress - nultý ročník mezinárodního kon-
gresu zaměřeného na městská data. Kongresu se zúčastnili experti 
ze čtyř kontinentů (včetně účasti Londýna, New Yorku, Ukrajiny ane-
bo Kolumbie) a Praha se tak na dva dny stala centrem odborníků a 
odbornic na problematiku městských dat. 

Barcelona - hlavní město Praha se v roce 2018 poprvé účastni-
lo jednoho z nejprestižnějších světových kongresů na problemati-
ku Smart Cities Smart City Expo World Congress v Barceloně. Zde 
Praha prostřednictvím naší společnosti prezentovala chytrá řešení 
a technologie, které v hlavním městě testujeme a zavádíme: datová 
platforma Golemio, virtualizace Prahy, interaktivní mobilní aplikace 
s použitím rozšířené reality.  

eSalon - v listopadu společnost Operátor ICT ve spolupráci s 
Magistrátem hlavního města Prahy prezentovala projekty Smart 
Prague, především regionální dopravní systém PID Lítačka a projek-
ty spadající do oblasti elektromobility. 
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ÚSEK 
GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE

Rok 2018 byl ve společnosti Operátor ICT rokem plným událostí, 
práce a inovací, zejména pro hlavní město Prahu a jeho občany. 
Právě inovace jsou charakteristickým rysem více než tří let 
fungování společnosti Operátor ICT. Na základě rozhodnutí jednot-
né akcionářské struktury bylo mnoho aktivit v roce 2018 směřováno 
na rozvoj a spuštění unikátního projektu multikanálového odbavo-
vacího systému. Další aktivity se věnovaly tzv. smartifikaci našeho 
hlavního města a komfortnímu fungování všech systémů s ní spo-
jených. Na základě rozhodnutí akcionáře bylo určeno, že jak v roce 
2018, tak i v dalších letech budou investovány značné prostředky 
do rozvoje nových produktů, ale i do inovací těch stávajících. Cílem 
společnosti je být v klíčových segmentech svého podnikání leader-
em a nositelem trendů. 

Specifikem roku 2018 byly vysoké požadavky na celý manage-
ment společnosti v oblasti personálních zdrojů. Projevil-li se v celé 
ekonomice nedostatek kvalifikovaných pracovníků, v IT sektoru to 
platí dvojnásob. Operátor ICT chce být nejen úspěšnou a inovační 
společností, ale také atraktivním zaměstnavatelem, který vytváří 
zajímavou alternativu vůči ostatním IT firmám. Operátor ICT je již 
dostatečně velkou a stabilní společností, aby mohl pracovat se 
špičkovými technologiemi a s renomovanými zákazníky, zároveň si 
však stále uchovává pružnost v řízení a rozhodování.

LIDÉ OICT 
(ODDĚLENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ)

V roce 2018 se Oddělení lidských zdrojů posunulo od pouhé per-
sonální administrativy ke skutečnému HR, které má přesah do kul-
tury firmy, vzdělávání, používání sociálních sítí. Podařilo se stabilizo-
vat pozice a obsadit je vhodnými kandidáty a kandidátkami. Přes 
firemní kulturu se HR snaží společnost posouvat a budovat kulturu, 
kdy se mluví o věcech, úspěších i slabších místech. 

Rok 2018 byl z personálního pohledu rokem růstu a rozvoje. 
Společnost zaznamenala citelný nárůst nových zaměstnanců na 
HPP o 40 % oproti roku 2017. Nové IT projekty, organizační uspořádání 
společnosti a především spuštění multikanálového odbavovacího 
systému – to vše přineslo zvýšenou potřebu náboru a nastavení 
dalších interních procesů. Posílen byl především Úsek provozu ICT, 
Úsek projektů Smart Prague a Úsek generálního ředitele a jeho pod-
půrná oddělení. I v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr 
byl znatelný nárůst – téměř o 50 %. Vzhledem k aktuální situaci 
na trhu práce lze hodnotit rok 2018 pozitivně, z 98 % se podařilo 
vypsané pozice obsadit.
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Personální oddělení se snaží naslouchat všem zaměstnancům 
a získávat jejich zpětnou vazbu. V minulém roce se jako důležitá 
ukázala oblast vzdělávání. Byla proto vypracována metodika 
vzdělávání, jíž si samotní zaměstnanci vyžádali v průzkumu spoko-
jenosti a která bude nyní vstupovat v platnost. Byl stanoven způsob, 
jak vzdělávání ve firmě pojmout, a v roce 2019 bude nový systém 
vzdělávání „odpilotován“, tedy ověřena správnost jeho nastavení. 
Nepůjde o pouhé navštěvování různých kurzů a seminářů, cílem 
společnosti je především vzdělávání v praxi, interní sdílení know-
how a poté externí kurzy.

„Myslíme si, že celkově i HR z pohledu vnímání lidí ve společnosti 
dostalo nový kabát. Změnily jsme přístup a začaly dělat nové věci 
s přidanou hodnotou. Nejsme jen HR, kam se jde podepsat nějaký 
papír, ale snažíme se přispívat k budování firemní kultury. Nejvíce 
oceňujeme, že na trhu, který vypadá, jak vypadá, se nám daří obsa-
zovat volné pozice, a to, že jsme byly kapacitně schopné zabezpečit 
projekty.“

Veronika Fertšáková, 
vedoucí Oddělení lidských zdrojů

K personální administrativě se začalo přistupovat systémověji: 
vznikla například metodika, která má za úkol nové lidi lépe adapto-
vat ve společnosti. Kromě tradice tzv. medvědích koleček, kdy se 
seznamují se všemi kolegy a kolegyněmi a poznávají také prostory 
společnosti, mají nově také garanta adaptace - nováček si sjednává 
schůzky, a dochází tak ke sdílení informací a de facto i budování 
kultury ve firmě. 

Tento rok poprvé se hodnotili zaměstnanci s vazbou na cíle. Nastavi-
la se tedy jasně měřitelná KPI. Zaměstnanci jsou tak více motivo-
vaní a pololetně se posuzují výsledky a výkon. Nově se v příštím roce 
přidají též měkké cíle (identifikace talentů ve firmě a poté klíčových 
pozic a klíčových zaměstnanců). 

V roce 2018 se také podařilo lépe komunikovat firemní benefity, ob-
novilo se hojnější využívání intranetu jakožto nástroje vnitrofiremní 
komunikace. Součástí roku byla i implementace systému HELIOS.  
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ODDĚLENÍ MARKETINGU
A PR KOMUNIKACE

Oddělení marketingu a PR v loňském roce zajišťovalo své činnos-
ti tak, aby naplnilo strategii marketingové komunikace produktů a 
značek společnosti Operátor ICT, která určovala priority společnosti 
pro celý rok 2018 na základě vybraných strategických projektů a 
komunikačních priorit. Strategie vycházela z aktuálních potřeb pro-
jektových týmů, Koncepce Smart Prague 2030 a harmonogramu 
pro uvedení produktů na trh. 

V prvním pololetí roku 2018 se oddělení marketingu a PR zaměřilo 
zejména na vnitřní stabilizaci a celkové ukotvení své pozice v rám-
ci celé společnosti Operátor ICT. Primární komunikační cíle byly 
zaměřeny na strategické projekty a uvedení nových značek jako 
například PID Lítačka a Golemio, součástí čehož bylo i jejich pozi-
tivní PR u odborné i široké veřejnosti a související marketingová 
propagace. Dalším strategickým bodem se stalo prohloubení spo-
lupráce s odbornou i širokou veřejností, akademickou obcí, médii, 
městskými částmi a městskými podniky, díky které se usnadnila 
koordinace Smart Prague projektů a zároveň došlo i k integraci ak-
tuálních potřeb a jejich možných řešení v rámci celé Prahy. V před-
cházejícím období taktéž marketingové a PR oddělení převzalo ini-
ciativu v pořádání odborných akcí na téma chytrých technologií v 
rámci Prahy jako například HackFest, Prague Data Cities Congress 
či „otevřená inovační piva“. Neustále pak pracovalo na pozitivním 
povědomí o Operátoru ICT i značce Smart Prague pomocí sociál-
ních sítí, komunikace s médii či vnitřní komunikace do společnosti 
OICT.

Strategie

Strategie marketingové komunikace se nesla ve znamení dokončování 
všech klíčových projektů společnosti, jež tvořily páteřní infrastruktu-
ru Smart Prague koncepce, a projektů, které vedly k usnadnění řízení 
města a jejichž přínosem byl vyšší komfort obyvatel Prahy a jejich ko-
munikace veřejnosti. Primárně se jednalo o uvedení regionálního do-
pravního systému PID Lítačka, rozvoj aktivit pro podporu značky Smart 
Prague a projekty datové platformy Golemio, dobíjecí infrastrukturu pro 
elektromobily, virtualizaci Prahy, digitální měření energií, prototyp chytré 
čtvrti v Karlíně a mobilní aplikaci Moje Praha. V souvislosti s brandem 
PID Lítačka bylo připravováno několik komunikačních aktivit, např. 
Lítačka elektromobilní, speciální kolekce designů karty Lítačka, 
podpora inovativního přístupu ve školství, podpora mobilní aplikace PID 
Lítačka a využití platby prostřednictvím bankovních karet (VISA, Master-
card). Hlavním měřítkem bylo zvyšování návštěvnosti webů a mobilních 
aplikací, počet aktivních uživatelů, údaje o nákupu jízdních kupónů apod.

Role a činnosti oddělení 

V rámci marketingové komunikace byly hlavními činnostmi příp-
rava strategie, strategie jednotlivých produktů, kreativní koncepce, 
brand marketing (logo, claim, hashtag, doména), kompletní grafický 
servis, výběr vhodných marketingových kanálů (SEO, PPC, sociál-
ní sítě, microsites / landing pages, mobilní marketing, outdoorové 
a indoorové reklamní plochy, print, rádio, televize, reklamní plochy 
spojené s ostatními městskými organizacemi a podniky, kontaktní 
místa, partneři), příprava mediaplánů, zajištění produkce a výroby, 
praktická realizace kampaní. 
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Vydaných tiskových zpráv 35

96

9

Akce (produkce, účast, podpora)

Tiskové konference 

Počet publikovaných novinek na webu  110

8 500

90 000

Sledujících/fanoušků na sociálních sítích (IG, FB, TW, LinkedIn, YT)

Počet aktivních uživatelů mobilních aplikací

Publikováno příspěvků na sociálních sítích 1 000

2 000 000

2 000 000

500 000

310 000

Zobrazení webových stránek (SP, Lítačka atd.)

Uživatelů na stránkách (SP, Lítačka atd.)

Zobrazení reklamy v online 

1 500

300

600

Publikovaných PR článků v médiích 

Spotů v rádiích 

Ploch venkovní reklamy 

47

Zhlédnutí videí

Rozhovorů pro TV a rádia      

Oslovených obcí ve Středočeském kraji 

Distribuovaných tiskovin 

900

120 000

Oddělení marketingu a PR v číslech 

V rámci Public Relations se oddělení zaměřovalo na vztahy s 
médii, tiskové zprávy, tiskové konference, aktivní účast na akcích, 
přípravu prezentací, články, FAQ, Q&A projektů, teze pro projek-
tové manažery, mediální trénink, vypracování krizové komunikace 
a scénářů, zpracování FAQ ke všem projektům společnosti, teze 
pro vedení společnosti, spolupráci s Magistrátem hlavního města 
Prahy, neustálé vyhledávání příležitostí pro kladné Public Relations 
k jednotlivým tématům a věnování se komunikaci ve všech fázích 
realizace projektu.

Nedílnou součástí práce marketingu a PR je navazování a udržování 
spolupráce s partnery – marketingová koordinace s externími part-
nery, spolupráce s dodavateli, kooperace na marketingu a PR, 
vyhledávání nových příležitostí k marketingové komunikaci, pravidel-
ná komunikace s oddělením marketingu Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy, komunikace s tiskovými mluvčími jednotlivých městských 
společností, spolupráce s akademickými partnery, spolupráce se 
základními a středními školami, spolupráce s komerčními partnery 
(kupř. MasterCard, VISA, Maappi, Rekola, aj.) pro oblast komunikace 
projektů, vyhledávání možností spolupráce.

Jak se právní oddělení dívá na rok 2019? Zásadní bude další 
vzdělávání zaměstnanců, protože je potřebné zajistit odbornost i v 
oblasti patentové. Jedním z cílů je také zapojit se do vedení projektů 
tak, aby naši právní experti a expertky byli plnou součástí projektů. 
Největší výzvou bude ukončení a vyhodnocování procesu přípra-
vy nové pražské turistické karty a další spolupráce na MOS a jeho 
možné rozšiřování mimo Prahu a Středočeský kraj. Rovněž bude 
klíčové smluvní a právní zabezpečování dat pro datovou platformu 
Golemio.

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

Právní oddělení společnosti se v roce 2018 postavilo několika 
velkým výzvám a zaznamenalo úspěchy ve více oblastech: realizova-
lo významná zadávací řízení na zakázky multikanálového odbavo-
vacího systému, v rámci něhož uzavřelo také několik důležitých 
smluv. Za celý rok 2018 jsme i díky právnímu oddělení významným 
způsobem posunuli spolupráci s organizátory dopravy, se kterými 
se uzavíraly další dílčí smlouvy k MOS. Výrazný posun nastal i ve 
spolupráci s projektovou kanceláří Smart Prague, která má k dispo-
zici již dva právníky z právního oddělení. Velice náročná byla přípra-
va koncesní zakázky a zadávacího řízení na e-Carsharing.

Největšími výzvami, kterým se náš právnický tým musel postavit, 
byla často náročná koordinace právních jednání na osobní úrovni a 
schopnost domluvit právní jednání se všemi nezbytnými osobami 
za protistrany. Vzhledem ke všem oblastem, jimiž se jednotlivé úse-
ky společnosti zabývají, je rovněž spousta smluv natolik specifická, 
že je nutné řešit spoustu citlivých právních otázek ohledně zveře-
jňování dat – zabezpečení dat, licence. 

Z pohledu personálního zajištění měl rok 2018 pro toto oddělení 
pozitivní trend: podařilo se zkonsolidovat tým, přibyli dva seniorní a 
jeden juniorní právník. V tuto chvíli se soustředíme na zajištění od-
borného rozvoje těchto osob. Pravidelně se účastní školení k veře-
jným zakázkám a problematice hospodářské soutěže, rovněž se 
účastnili speciálních konferencí týkajících se GDPR. Společnosti se 
tedy daří budovat kvalitní a kvalifikovaný právní tým. V případech, 
kdy je potřebné zastupování před úředními orgány či když interní 
kapacity nedostačují, využívá společnost Operátor ICT spolupráci, 
kterou navázala s externími advokátními kancelářemi.

„V právní oblasti jsme splnili téměř vše, co jsme si stanovili. Zbývající 
naplnění závisí na tom, kam se projekty Smart City posunou. 
Asi tedy 10 % je ovlivněno aktuálním zájmem o danou problematiku 
ze strany vedení společnosti i města.“ 

Mgr. Monika Kašparová, 
vedoucí právního oddělení
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ÚSEK 
PROVOZU ICT

ODBAVOVACÍ SYSTÉMY

Spuštění regionálního dopravního systému PID Lítačka - MOS

Spuštění multikanálového odbavovacího systému MOS v rámci 
Prahy a Středočeského kraje lze rozhodně považovat za celofiremní 
úspěch. K tomuto poměrně velkému projektu vedla snaha o vybu-
dování dopravního systému, který by byl multifunkční, otevřený a 
integrující. Tedy takový, který by nebyl pouze pro Prahu, ale sjedno-
coval Prahu a Středočeský kraj tak, aby město a kraj opravdu komu-
nikovaly. 

Na počátku byla jen spousta vizí a spousta nápadů. Ty byly postupně 
tříděny tak, aby vznikl smysluplný projekt. Klíčové bylo zjednodušit 
dopravní systém cestujícím v Praze a Středočeském kraji. Na projek-
tu se podílela nejen celá firma, ale dále také představitelé Magistrá-
tu hlavního města Prahy, Středočeský kraj, IDSK, ROPID, Dopravní 
podnik hl. města Prahy a ČD.  

Projekt sjednotil dlouhodobě nesjednotitelné a roztříštěné organ-
izace a společnosti Operátor ICT se podařilo být sjednotitelem všech 
názorů, myšlenek a vizí. Projekt prošel standardními fázemi, jako je 
vydefinování cíle, vyjednávání s partnery, řešení změn. Na to, jak je 
tento projekt rozsáhlý a náročný, se jej podařilo zvládnout ve velice 
krátkém čase. Po schválení Radou hlavního města se tým Lítačky 
vrhl do práce a vytvořil celý systém, který byl slavnostně spuštěn v 
srpnu 2018.

Projekt takovýchto rozměrů se pochopitelně neobešel bez překážek 
a komplikací. Byť s problémy v počátečním stavu spuštění tým 
Lítačky provoz nového systému zvládl. Byl připraven řešit vyvstalé 
problémy ad hoc. 
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Náročná byla v prvotní fázi komunikace mezi zúčastněnými 
stranami, nakonec se však podařilo najít společnou řeč. Dále se 
potýkal s některými technickými komplikacemi, kdy v průběhu pro-
jektu musely být některé původní vize a myšlenky upraveny tak, aby 
byly v daných podmínkách realizovatelné. I díky svému rozsahu pro-
jekt přinášel mnohé výzvy spojené se změnou myšlení zapojených 
subjektů – bylo nutné vnímat potřeby všech aktérů od spolupracu-
jících institucí přes řidiče, revizory až po samotné cestující.

Nelze zastírat, že se vyskytly komplikace i v rámci spuštění nového 
systému: tým Lítačky musel řešit technické problémy po spuštění, 
do velké míry způsobené změnami podmínek během provozu: 
v průběhu tří měsíců došlo ke změně jízdného, rozšíření z území 
Prahy také na Středočeský kraj anebo ukončení nahrávání kupónů 
na Opencard. Bylo též potřebné navýšit počty našich pracovníků na 
přepážkách ve Škodově paláci. 

Co se týče zpětné vazby, Lítačku bylo hodně vidět a hodně slyšet. 
O projektu se psalo a probíhala informační kampaň. Projekt rozhod-
ně splnil misi a byl také oceněn - například v soutěži Zlatý erb. 
Cestující mají díky tomuto projektu možnost cestovat pohodlněji v 
rámci Prahy a Středočeského kraje na jednu jízdenku. Tím to však 
samozřejmě nekončí. 

Projekt bude pokračovat i v nadcházejícím roce a systém bude 
rozšiřován o další služby. Ať už je to prodej dlouhodobých kupónů 
v rámci mobilní aplikace, celkový rozvoj systému, či další zjed-
nodušení pro cestující anebo kupříkladu propojení s pražskou turis-
tickou kartou. Plánuje se také další rozšíření typů identifikátorů, 
s nimiž bude možné se prokázat. V neposlední řadě chce projekt být 
příkladem dobré praxe i pro další kraje.

Vybudování silného týmu

Tým Lítačky, tedy Úseku provozu ICT a odbavovacích systémů, byl 
postupně budován dle aktuálních potřeb. Flexibilně se proměňoval v 
návaznosti na požadavky a nové výzvy, které přinášel MOS.

Od 1. listopadu 2018 byla například vyčleněna infolinka jakožto 
samostatné oddělení. Během roku měli zaměstnanci a zaměstnan-
kyně možnost účastnit se školení nového systému, ale také nových 
technologií, které jsou v rámci společnosti zaváděny. Příkladem 
může být chatbot Lítačky anebo správa Wi-Fi sítí.

„Jsem přesvědčená, že se nám dařilo plnit cíle a mise právě proto, 
že jsme byli jeden tým a všechna individualita šla stranou. Největší 
motivací podle mě je vědomí, že na to lidé nejsou sami a ostatní 
jsou ochotni jim vždy pomoct. Projekt MOS z nás udělal týmové 
hráče. Fungovali jsme jako celek a táhli za jeden provaz.“

Bc. Petra Burdová, 
ředitel Úseku provozu ICT a odbavovacích systémů

Vize a mise se úseku dařilo naplňovat také díky tomu, jak jsou 
nastaveny jednotlivé komunikační kanály, projekty a práce obecně. 
V roce 2018 byly pořádány workshopy a tzv. All Staff meetingy, kde 
se jednotliví kolegové a kolegyně navzájem informují a zapojují více 
než kdy dříve. Daří se prohlubovat vnímání týmové spolupráce, což 
bylo také jedním z cílů a misí v předešlém roce. Přestože se s nástu-
pem MOSu úseku maximálně rozšířilo portfolio poskytovaných 
služeb, jeho vize se nezměnila. Pořád je klíčové poskytovat kvalitní 
ICT služby a tyto dále rozšiřovat.
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ÚSEK PROJEKTŮ
SMART PRAGUE

PROJEKTY SMART PRAGUE,
VÝVOJ, INOVACE

Po roce 2017, který lze - alespoň v oblasti Smart City - označit za 
poměrně stagnující, byl tento rok obdobím rozvoje. V roce 2017 
jsme přidali další významnou sekci činnosti Operátora ICT, který 
od té doby stojí na dvou silných pilířích: Lítačce a chytrém městu. 
V roce 2018 se společnosti podařilo usadit a začala sklízet plody 
toho, co započalo předešlý rok. Rok 2017 byl rokem startů projek-
tů a letos se hodně z nich posunulo do realizační fáze. Městskou 
společnost Operátor ICT již nelze nadále vnímat jako start-up: jsme 
průměrně usazená společnost, což se odráží i na současném počtu 
zaměstnanců.

Datová platforma Golemio

Asi největším úspěchem tohoto roku je spuštění portálu Golemio, 
a to v několika rovinách: podařilo se nastavit strategii, technicky 
vše vyřešit, mediálně komunikovat i poměrně jasně demonstrovat 
možné přínosy Golemia. Obrovským úspěchem je také tým lidí, 
který se v datové platformě vytvořil. Na začátku celého projektu stál 
Michal Kraus a postupně se podařilo sehnat tým velmi kvalitních lidí 
nadchnutých myšlenkou pracovat s daty města Prahy, který na jeho 
práci navázal a který už vedl Benedikt Kotmel. 

„Říkali jsme od začátku, že Smart City není o lavičkách, ale hodně 
o práci s daty. Proto jsme potřebovali silný nástroj, jak s těmi daty 
pracovat, jak je integrovat. A proto vznikla datová platforma města 
Prahy. Pro nás Golemio bylo a vždy bude srdcem chytrého města, je 
propojené se všemi dalšími projekty, které v rámci Smart City realizu-
jeme. Je to projekt, jaký tady nikdy nebyl: vždy byla data rozházená v 
několika informačních systémech a město nemělo jasný přehled o 
nich všech. To se s tímto projektem odstranilo. Problémem je stále 
předávání dat do jednoho úložiště mezi akciovými společnostmi 
města. Protože nemáme koncernové řízení města, je vše na dohodě 
s každým konkrétním subjektem. Dokud toto nebude vyřešeno, 
je vždy na vůli vedení firem, zda budou data předávat.“

Ing. Vladimír Zadina,
ředitel Úseku projektů Smart Prague, vývoj, inovace

Touto oblastí se dříve nikdo v Praze nezabýval. To znamená, že 
město jako takové vůbec nevnímalo, že data jsou pro něj nějakou 
hodnotou. Úkolem Operátora ICT bylo tedy město přesvědčit, že 
data jsou skryté zlato města a praktický nástroj, jak poslouchat, co 
občané říkají - a to automaticky, aniž bychom je nutili k přímé komu-
nikaci, jen tím, že si zjistíme, co nám říká senzorika města anebo 
různé komerční systémy o tom, co občan směrem k veřejné správě 
a Praze jako takové „křičí“. Přesvědčit veřejné představitele o tom, 
že data jsou hodnotou a že je potřeba mít nad nimi suverenitu, je 
často složité a v detailu se týká spousty drobných věcí, například jak 

jsou nastaveny smlouvy, zda obsahují ustanovení o vlastnictví dat, 
kdo s nimi může nakládat atd. 

Do datové platformy proudí data města a jeho příspěvkových 
organizací. Nejvíce informací mají největší společnosti města jako 
DPP, ROPID anebo TSK. Ale data získává Golemio také od třetích 
stran: byla navázána spolupráce například s Waze, data týkající se 
Airbnb poskytla společnost Blahobyty a další.

Golemio společnost prezentovala na několika konferencích a získa-
lo také několik ocenění. Na spoustě drobných komunitních setkání 
Golemio diskutovalo s odbornou veřejností i s datovými novináři 
hlavních médií, kteří jej přijali velmi kladně, a získalo si respekt.

Je však poměrně složité vysvětlit význam městské datové platformy 
veřejnosti. Každopádně je Golemio něco, co budou lidé potkávat v 
rámci mobilních aplikací postavených nad daty Prahy, případně v 
rámci spolupráce s třetími stranami, kterým budou připravená data 
předávána. Do budoucna snad Golemio bude poskytovat i infor-
mace o real-time polohách městské hromadné dopravy, to zna-
mená, že se lidé dovědí, zda jim přijede autobus či tramvaj načas

Realizace a prezentace projektů Smart Prague

Datová platforma Golemio však samozřejmě není jediným projek-
tem roku 2018, ty se rozvíjely ve všech oblastech: v rámci mobility 
budoucnosti se vedle MOSu rozvíjela také elektromobilita, v oblasti 
chytrých budov a energií vznikl zastřešující projekt Energetický eko-
systém, přinášející úspory s využitím metod EPC či digitální měření 
energií, pod sekcí bezodpadové město vznikly projekty optimalizu-
jící svoz odpadu, atraktivní turistiku podpořil zejména projekt turis-
tické karty a oblast lidé a městské prostředí nejlépe reprezentovalo 
spuštění pilotního provozu nového metropolitního systému tísňové 
a zdravotní péče. 
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Tým

Personální situace se oproti minulému roku ustálila. Vytvořilo 
se pevné jádro týmu, výzvou zůstávají další rozvíjející se projekty, 
především virtualizace, kde je ještě potřebné tým dobudovat. V roce 
2018 se v projektové kanceláři začala více budovat juniorní úroveň, 
protože ta seniorní se již stabilizovala. Plynule se směřuje k tomu, 
že se z juniorů vyformují seniorní projektoví manažeři a manažerky.

V rámci datové oblasti se ještě podařilo spustit laboratoř virtual-
izace při CIIRCu za účasti primátorky.

Pro úspěšné inovativní projekty je nevyhnutné neustálé vzdělávání 
se, přehled o mezinárodním dění v příslušných oblastech a nava-
zování profesionálních kontaktů. Z desítek odborných konferencí 
a veletrhů byla asi nejdůležitější účast Smart Prague na Smart City 
World Expo v Barceloně, kde se projekt prezentoval na vlastním 
stánku města Prahy včetně Golemia i virtualizace Prahy. Velký ohlas 
byl hlavně mezi účastníky ze střední a východní Evropy, kteří viděli, že 
i město jako Praha je schopno vybudovat datovou suverenitu vlast-
ními silami. Dalším významným krokem bylo jednání v New Yorku s 
globálním vedením společnosti Mastercard o navázání spolupráce. 
Nelze opomenout ani nultý ročník Prague Data Cities Congress, 
který společnost Operátor ICT pořádala spolu s městem Prahou 
a na nějž naváže i v roce 2019.

Městská společnost Operátor ICT podepsala memorandum s 
organizací Czech Smart City Cluster a dalšími. Aktivně spolupracuje 
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR i dalšími městy, kdy například 
organizovala setkání měst na pracovní úrovni, tzv. Smart City Pitch, 
kde města bez přítomnosti dodavatelů mohou přednést konkrétní 
problémy, které řeší. 

Exkluzivními partnery v rozvoji konceptu Smart Prague jsou ČVUT 
a UK. Velká většina projektů úzce spolupracuje s experty z těchto 
univerzit, kteří jsou zapojeni do přípravy či realizace projektů, za což 
jim patří poděkování. 

„Potenciálním členům a členkám týmu říkám v podstatě stále to 
samé: u nás je to složité a nemohou čekat nic jiného, než že to bude 
možná to nejnáročnější, co si zažijí ve svých kariérách. Ale s tím, 
že pokud tady uspějí, mnohonásobně se jim to vrátí v další kariéře. 
Protože to, co tady děláme, opravdu zásadně mění město a posou-
vá ho na jinou technologickou úroveň. Myslím si, že tým je motivo-
vaný hlavně tím, že cítí, že realizujeme změnu ve městě. Snažíme se 
nebát se říct si o ty nejinovativnější aktivity, které město dělá.“

Ing. Vladimír Zadina 
Úsek projektů Smart Prague, vývoj, inovace

Cíle vytyčené na rok 2018 se dařilo týmu naplňovat, a to i přes rychlý 
vývoj v oblasti inovací.  Tým byl schopen reagovat na rychlé změny, 
které se v rámci implementace projektu či vyřešení startu nových 
projektů objevovaly.
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ÚSEK MHMP

ÚSEK PROJEKTŮ
MHMP A SOUKROMÉ SFÉRY

Jedním z hlavních úkolů společnosti pro rok 2018 byla příprava 
spuštění systému turistické karty města Prahy s moderními prvky 
a synergiemi s novým regionálním dopravním odbavovacím sys-
témem MOS (PID Lítačka). Nová turistická karta patří mezi dlou-
hodobé celoměstské projekty, proto lze také za největší úspěch 
úseku považovat zdárnou finalizaci prováděcího projektu pro novou 
turistickou kartu, to vše ve spolupráci s Odborem kultury a ces-
tovního ruchu HMP a Pražskou informační službou, a následně 
schválení smlouvy k provozu nové turistické karty Radou hlavního 
města Prahy.

Na počátku stála potřeba zkvalitnění služeb pro turisty v Praze v 
souladu s moderní koncepcí hlavního města. Klíčové je vytvoření 
kvalitní a multifunkční turistické karty, která je ve vlastnictví hlavního 
města Prahy. Do projektu postupně v průběhu roku odborně přispěla 
všechna oddělení společnosti, především se jednalo o právní pod-
poru, ale také o činnosti spojené s provozem. Probíhala také jednání 
s externí konzultační společností. Významnou inspiraci představo-
vala práce kolegů a kolegyň z jiných, nejenom hlavních měst po 
Evropě. Před zahájením projektu turistické karty probíhal monitor-
ing a s ním spojené analýzy podobných produktů.

Samotný projekt byl oficiálně spuštěn v létě 2017, kdy Rada hlavního 
města Prahy schválila návrh realizace nové pražské turistické karty. 
Koncem srpna 2018 byla schválena smlouva pro vytvoření soft-
warového řešení a následného provozu nové turistické karty mezi 
MHMP a společností Operátor ICT. Projekt bude pokračovat nejen v 
roce 2019, ale výhledově minimálně dalších 5 let.
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Moje Praha

Mobilní aplikace přináší především rychlou orientaci v městském 
prostoru. Efektivní formou na základě polohových služeb umožňuje 
uživateli najít klíčové body zájmu v nejbližším okolí včetně lékáren, 
dětských hřišť nebo třeba úřadů městských částí a jejich agend.

Praha sportovní a Praha volnočasová 

Rolí OICT je zajištění provozu a rozvoje online prezentace projektů 
Praha sportovní a Praha volnočasová a aktivní spolupráce na 
vybraných akcích. Internetová prezentace probíhá jak na webových 
stránkách prahasportovni.eu a prahavolnocasova.cz, tak na sociál-
ních sítích, které OICT pro dané projekty vytvořil.

V roce 2018 se nám podařilo úspěšně rozvíjet webové stránky Prahy 
sportovní tak, aby byly užitečným nástrojem pro obyvatele hlavního 
města. Mezi tento rozvoj můžeme zařadit celoroční aktualizaci jed-
né z největších databází sportovišť a klubů nebo organizace projek-
tů Týden sportu zdarma, Měsíc náborů do sportovních klubů či 
Kluziště na Letné. 

Po celý rok také OICT zajišťoval provoz webu a sociálních sítí pro-
jektu Praha volnočasová, který nabízí Pražanům informace o 
volnočasových aktivitách, nabídce táborů Domů dětí a mládeže či 
vycházkových a běžeckých trasách v Praze.

Cílem obou projektů je zvýšení povědomí o sportovních a volnočas-
ových aktivitách v Praze. OICT nabízí mediální propagaci vybraným 
akcím a slouží také jako distribuční kanál Pražanům v oblasti sportu 
a volného času.

Tým

V roce 2018 se tým tohoto úseku podařilo nejen stabilizovat, ale 
také byl doplněn o další odborníky a odbornice. Jeden z členů týmu 
projektů MHMP a soukromé sféry je také pověřencem GDPR za 
společnost Operátor ICT. Týmová i samostatná práce členů úseku je 
na vysoké úrovni, členové týmu se ale i v roce 2018 účastnili různých 
odborných vzdělávacích kurzů a školení tak, aby se dále zdokonalili 
a rozvíjeli ve své profesi. Pro zvýšení motivace jednotlivců i celého 
týmu proběhly víceré teambuildingové akce a četná formální i ne-
formální setkání. 
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ÚSEK PROJEKTŮ 
EVROPSKÝCH 
FONDŮ A MČ

„Ze společenského hlediska posun cítím. Nelze zastírat, že v minu-
losti bylo několik projektů, které neudělaly Operátoru ICT dobré 
jméno. Na druhou stranu to takto ve veřejném prostoru funguje a 
lidé často přejímají jen zkratkovité informace. Myslím si, že tento rok 
velmi zafungoval v tom, že Operátor ICT byl najednou viděn v jiném 
světle. Byly tu najednou projekty, u nichž bylo vidět společenské up-
latnění, přínos pro společnost, objevovaly se pozitivní informace, že 
Smart City projekty mají pro Pražany smysl. Celkové klima a pohled 
na naši společnost se posunul k pozitivnímu vnímání.“

Ing. Miroslav Svoboda, 
ředitel Úseku projektů evropských fondů a MČ

Úsek projektů evropských fondů a MČ vznikl nově se změnou or-
ganizační struktury společnosti 1. února 2018. Jeho hlavními aktivi-
tami byly v roce 2018 pomoc městským částem se službou pověřence 
GDPR, jež se stala povinnou ze zákona od 25. května 2018, a práce 
na projektu cyklosčítačů. Další zodpovědností je prověřování evrop-
ského dotačního financování, náhradních finančních zdrojů.

Byla zpracována analýza možného čerpání dotačních titulů pro pro-
jekty OICT a byl také zapojen externího poradce tak, aby bylo možné 
čerpat finance na konkrétní připravované či probíhající projekty. V 
této oblasti se úzce spolupracovalo také s akademickou sférou. 

Nastavení GDPR v městských částech

Jedním z prvních úkolů úseku byla příprava zavedení GDPR. Po domluvě 
s MHMP se OICT zaměřil především na analýzy související s prob-
lematikou GDPR v kontextu malých městských částí. Vycházelo se 
z předpokladu, že velké městské části mají odborné, ale především 
finanční zázemí na to, aby si analýzy zpracoval y anebo zajisti-
ly samy. Každá městská část má povinnost mít svého pověřence 
GDPR, mnohé si však nemohou dovolit vytvořit novou pracovní 
pozici na tuto službu. Protože jednou z hlavních funkcí společnosti 
Operátor ICT je být kvalitním a užitečným partnerem městu a měst-
ským částem, díky finanční podpoře MHMP mají za specifických 
podmínek malé městské části službu zadarmo. Navázali jsme spo-
lupráci s desítkou městských částí i příspěvkových organizací. 

Nastavení spolupráce nebylo vždy jednoduché. I z důvodu ne-
existence českého prováděcího zákona mnozí tuto problematiku 
podceňovali. Vznikla také komerční konkurence nabízející obdobné 
služby. Podařilo se nám však dokázat, že v OICT naleznete solidního 
partnera, který nezmizí z trhu, jsme městská firma, která má jistou 
odpovědnost a je z dlouhodobého hlediska kvalitním partnerem. 
Reakce starostů a tajemníků byly veskrze pozitivní. Úseku se 
podařilo zajistit kontinuitu služeb pro městské části v oblasti GDPR 
zdarma i na rok 2019.

Cyklosčítače

V rámci projektu cyklosledování monitorujeme na několika desít-
kách míst v Praze pohyb cyklistů na cyklostezkách i veřejných ko-
munikacích. Koncem roku 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na 
nového dodavatele této služby, protože je pro HMP efektivnější si 
tuto službu najímat, než aby si Praha vlastními silami zajišťovala 
nákup hardwaru, příp. servis tohoto zařízení.

Tým

V personálním ohledu byl rok 2018 pro Úsek projektů evropských 
fondů a MČ stabilní, k navyšování úvazků v rámci sekce nedošlo. 
S ohledem na efektivitu byli v případě potřeby najímáni odborníci na 
dohodu, případně probíhaly konzultace s externími specializovanými 
firmami.
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Městská společnost Operátor ICT je servisní organizací Prahy a 
jejích městských částí pro IT a moderní technologie a dlouhodobě 
plní mise, které jí představitelé města svěřili. Jednou z hlavních 
výzev pro příští rok bude nastavení priorit a směřování společnosti v 
souladu s vizí nového vedení města vzešlého z říjnových voleb. 
Cílem bude zajistit kontinuitu společnosti i projektů a dále rozvíjet 
vlastní potenciál, například využívání vlastních vývojářských kapacit, 
což by zefektivnilo správu města, šetřilo městské prostředky, kdy 
by nebylo potřebné spoléhat na externí dodavatele a cenné know-
how by bylo zcela ve vlastnictví města. Nadále je klíčovým posláním 
společnosti Operátor ICT být jakousi vývojovou laboratoří města 
- pilotně testovat a analyzovat nové projekty před tím, než budou 
případně nasazeny celoplošně.

VIZE 
SPOLEČNOSTI
NA ROK 2019

„Výzvou pro naši společnost bude udržet se ve stávajících kolejích, 
poskytovat nikoli ´populární´ a mediálně líbivé projekty a řešení, ale 
projekty kvalitní, které budou reálně každodenní život Pražanů 
ulehčovat. Rovněž bude výzvou zachovat a rozšířit projektovou 
spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi. Důležitá je 
kontinuita. To bude výzvou, udržet kontinuitu a zajistit evoluci, niko-
liv revoluci.“

Michal Fišer, MBA, 
generální ředitel společnosti Operátor ICT

Klíčovým projektem roku 2019 bude městská datová platforma 
Golemio a její další rozvoj. Pilotní provoz je zajištěn do poloviny roku 
2019, poté projekt přejde do ostrého provozu, v rámci něhož je v 
plánu nasazení vlastního softwaru datové platformy, otevřeného 
a šitého na míru dosavadním zkušenostem a potřebám města. 
Již nyní tým Golemia interně systém vyvíjí, což je také významným 
krokem vpřed – nebylo zvykem, aby Praha byla schopna si vyvíjet 
softwarová řešení sama, to přišlo až s Operátorem ICT.

V oblasti čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů 
bude klíčový důraz na životní prostředí a ekologii. Lze také pozo-
rovat trend většího směřování programů k inovativní, výzkumné 
a aplikační oblasti. Podmínky programů jsou už dnes nastavovány 
tak, aby docházelo k interakci s akademickou sférou. Pro zapo-
jení těchto zdrojů financování se do budoucna jeví jako potenciálně 
potřebné mít vlastní výzkumnou základnu v rámci Operátora ICT.

V personální oblasti je cílem do roku 2019 pokračovat v budování 
silného týmu, dobudovat dlouhodobě udržitelnou organizační struk-
turu společnosti. Hlavní výzvou pro rok 2019 bude pro personální 
oddělení rozvoj oblasti vzdělávání a hodnocení lidí, více se věnovat 
stabilizaci a rozvoji týmu a komplexnější implementaci systému HE-
LIOS v personalistice. Se vzděláváním souvisí též důraz na sdílení 
znalostí a know-how, jakož i čerpání inspirace z inovativních nápadů 
od samotných Pražanů. Jedním z cílů pro nadcházející rok je vy-
tvoření základny interních koučů a mentorů, kteří budou umět in-
formace a znalosti předávat dále po firmě. Jisté rezervy lze spatřo-
vat při spolupráci se středními a vysokými školami, bude tedy více 
podporována spolupráce s akademickou sférou a mladými talenty, 
například i formou stáží v naší společnosti. Obecně pak bude dále 
posilována firemní kultura, brand společnosti Operátor ICT a propa-
gace firmy jako kvalitního a spolehlivého zaměstnavatele. 

V souladu s cíli a nastavenými prioritami došlo k 1. 2. 2019 k dalším 
úpravám v organizační struktuře společnosti, jak lze vidět v grafu na 
straně 60.

Mezi největší výzvy na rok 2019 v oblasti provozu ICT a podpo-
ry uživatelů patří dokončení rozšiřování multikanálového odbavo-
vacího systému, podpora a provoz více aplikací a systémů a rozšíření 
služeb v rámci Service Desku o poskytování podpory subjektům, 
které poskytují služby magistrátu i jednotlivým městským částem 
a městským organizacím. V plánu je rozšíření portfolia mobilních 
aplikací a v rámci dalších aktivit být jednotným kontaktním místem 
a poskytovatelem IT služeb, konzultací a podpory pro MHMP a 
městské části. 

Koncept Lítačky bude v roce 2019 zaměřen na rozšíření vydávání 
karty Lítačka do více poboček nejen v rámci Prahy, ale i Stře-
dočeského kraje. Dalším cílem je využívání karty Lítačka jako bez-
pečného identifikátoru i v jiných projektech využívajících kartový 
systém. V neposlední řadě se chystá zapojení Lítačky a regionál-
ního dopravního odbavovacího systému do projektu turistické kar-
ty města Prahy a vývoj související aplikace.

Hlavní výzvou v oblasti projektového řízení pro začátek roku 2019 
bude logicky nastavit spolupráci s novým vedením města. Nastavit 
novou komunikaci s orgány města, získat si jejich důvěru a poté 
prezentovat myšlenky, jak koncept Smart Prague posunout zase 
dál. Další výzva se týká komunikace v rámci města. Domluva na 
strategických a inovativních projektech, které vždy vyžadují spo-
lupráci několika subjektů, je poměrně složitá. V této oblasti může 
být Praze inspirací Brno, které má koncernové řízení, tedy spojuje 
městské společnosti v jeden celek. 
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PŘÍSTUP K 
INFORMACÍM

ZPRÁVA PODLE § 18 ZÁKONA 
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

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 2018 o 
činnosti společnosti Operátor ICT, a.s., v oblasti poskytování infor-
mací podle zákona.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhod-
nutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných žádostí o informace: 2 (10. 4. 2018, 23. 8. 2018).

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 (žádost z 10.    
4. 2018, následně přeposlána kompetentnímu subjektu). 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

3. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: 

Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 

Žádné rozsudky vydány nebyly. 

Přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soud-
ními 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:

Byla podána jedna stížnost na postup povinného subjektu při vy-
řizování žádosti o informace, a to dne 13. 9. 2018. 

Další informace vztahující se k vyřizování stížností: 

Stížností ze dne 13. 9. 2018 se tazatel domáhal okamžité odpovědi 
na žádost ze dne 23. 8. 2019, která nebyla ze strany povinného sub-
jektu vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Povinný subjekt stížnosti 
v plném rozsahu vyhověl a odpověď na žádost tazateli zaslal. Chyba 
nastala na straně zaměstnance povinného subjektu, který v rámci 
ukončování svého pracovního poměru u povinného subjektu tuto 
agendu nepředal novému kompetentnímu zaměstnanci. 
 

   V Praze dne 28. února 2019  

.......................................................................

Mgr. Gabriela Bednářová 
vedoucí Odboru interních služeb 
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EKONOMIKA

V prvním pololetí byl implementován ekonomický informační sys-
tému HELIOS. Všechny účetní doklady roku 2018 jsou zaúčtovány 
v tomto systému.

Statutární audit společnosti za rok 2018 byl proveden auditorem 
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., a dle Zprávy auditora účet-
nictví podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. 
prosinci 2018, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok 
končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

V srpnu 2018 byl spuštěn projekt multikanálového odbavovacího 
systému. Každý týden jsou Dopravnímu podniku hlavního města 
Prahy zasílány týdenní tržby a ty jsou na měsíční bázi vyúčtovány. 
Do projektu jsou zapojeny i další subjekty na stranách dodavatelů i 
zákazníků a s nimi finanční oddělení zajišťuje finanční vypořádání 
smluvních vztahů.

S rozvojem činnosti společnosti souvisí nárůst úkonů oproti před-
chozím letům.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Implementací ekonomického informačního systému HELIOS bylo 
zajištěno přesnější manažerské účtování na úrovni úseků a zakázek. 
V systému je tak zajištěna vazba dokladu na objednávku a smlouvu.

Hlavní finanční ukazatele 2018 (v tis. Kč)

Obrat 162 297

141 524

20 773

Náklady

Zisk po zdanění

Obrat

Rok 2018 neauditovaný Finanční plán 2018

156 756

152 589

4 167

162 297

141 524

20 773

Náklady

Zisk po zdanění

Srovnání hlavních finančních ukazatelů z rok 2018
Se schváleným obchodně-finančním plánem na rok 2018 (v tis. Kč)

Hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 20 
773 tis. Kč. Do výsledku je zahrnuto i rozpuštění rezervy na soudní 
spory ve výši 19 437 tis. Kč.

S rozvojem činnosti společnosti Operátor ICT souvisí i významný 
nárůst úkonů oproti roku 2017.

Společnost za rok 2018 eviduje o 64 % více objednávek, o 25 % více 
přijatých faktur. Vydaných faktur je šestkrát více než v předchozím 
roce. Tento nárůst souvisí se spuštěním multikanálového odbavo-
vacího systému a poskytování poradenské činnosti GDPR.

V roce 2018 společnost investovala do pořízení hmotného i ne-
hmotného investičního majetku. Meziroční nárůst netto hodnoty 
dlouhodobého majetku činí 35,7 mil. Kč.

V Praze dne 24. května 2019
Za obchodní společnost Operátor ICT, a.s.:

.......................................................................

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

.......................................................................

Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ 
JEDNOTKY V ROCE 2019

Obchodně-finanční plán na rok 2019 je zpracován s ohledem na 
předpokládaný rozsah jednotlivých činností společnosti a aktuálně 
uzavřené smlouvy. Očekávaný zisk po zdanění činí 3 mil. Kč.

Nejvýznamnějšími projekty roku 2019 jsou:

Multikanálový odbavovací systém a všechny jeho součásti
Smart Cities projekty
eIDAS
Lítačka
Turistická karta 
a další rozvojové projekty

Oproti výhledu na rok 2018 jsou plánovány tržby 2019 na úrovni 
cca 138 % tržeb roku předchozího. Největším podílem výnosu jsou 
projekty Smart Cities, projekty v oblasti dopravně-odbavovacích 
systémů Lítačka a multikanálový odbavovací systém / PID Lítačka 
a systém eIDAS.

Nárůstu výnosů odpovídá adekvátní zvýšení nákladů:

Náklady na materiál ve výši 14 mil. Kč se týkají takřka výlučně 
nákladů na pořízení čipových karet.

Náklady na služby ve výši 74,9 mil. Kč s největším podílem nákladů 
na subdodavatelské služby ve výši 34 mil. Kč se vztahují primárně 
k projektům Smart Cities, dále k projektům dopravně-odbavovacích 
systémů (Lítačka a MOS/PID Lítačka).

Osobní náklady vzrostly o 36 % proti roku 2018. Podíl osobních 
nákladů je 52 % z celkových nákladů, což je stejně jako v roce 2018.

Výraznou roli začínají hrát odpisy, které představují nově zhruba 
8 % z celkových nákladů, což reflektuje významné investice do SW 
(MOS/PID Lítačka). Investiční projekty budou v budoucnu generovat 
dlouhodobé a stabilní cash-flow.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2018 

(Za účetní období 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018)

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající oso-
bou, zpracovaná statutárním orgánem ovládané osoby dle § 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 dle 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.

Radomír Nepil, člen dozorčí rady ovládané osoby (v období 18. 2. 
2015 - 28. 2. 2018), byl současně členem dozorčí rady společno-

ti Pražská plynárenská, a. s., IČO 60193492, členem dozorčí rady 
společnosti Technologie hl. města Prahy, a. s., IČO 25672541, 
jež jsou osobami ovládanými stejnou ovládající společností.

Ondřej Prokop, člen dozorčí rady ovládané osoby (v období 24. 5. 
2016–18. 12. 2018), byl současně členem dozorčí rady společnos-
ti Zdroj pitné vody Káraný, a. s., IČO: 26496402, členem dozorčí 
Pražská vodohospodářská společnost, a. s., IČO: 25656112, členem 
dozorčí rady Pražská energetika Holding, a. s., IČO: 26428059, 
jež jsou osobami ovládanými stejnou ovládající společností.

Tomáš Jílek, člen dozorčí rady ovládané osoby (v období 13. 4. 2016 
- 18. 12. 2018), byl současně členem představenstva společnosti 
Technologie hl. města Prahy, a. s., IČO 25672541, jež je osobou 
ovládanou stejnou ovládající společností.

Miroslav Svoboda, člen představenstva ovládané osoby (v období 1. 2. 
2018 - 9. 1. 2019), byl současně členem představenstva společnosti 
Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s., IČO 03447286, 
jež je osobou ovládanou stejnou ovládající společností.

Petr Novotný, člen představenstva ovládané osoby (v období 1. 2. 
2018 - 9. 1. 2019), byl současně členem dozorčí rady společnosti 
Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s., IČO 03447286, 
členem dozorčí rady Dopravního podniku hl. města Prahy, a. s., 
IČO 00005886, 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 2018 provoz systému Zjednodušené přepážky na 
distribuci čipových karet Lítačka. V prvním pololetí 2018 pokračova-
la realizace projektu multikanálového odbavovacího systému, jehož 
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pilotní projekt byl spuštěn 27. 8. 2018. Ostrý provoz byl spuštěn k 
1. 1. 2019. Průběžně po dobu celého kalendářního roku byly real-
izovány projekty Smart Cities a současně docházelo k navazování 
spolupráce v rámci dílčích projektů s jediným akcionářem a měst-
skými částmi hl. města Prahy.

5. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 
§ 82 ODST. 2 PÍSM. C) ZOK

Ovládající osoba je vlastníkem akcií ovládané osoby, jejichž souhrn-
ná jmenovitá hodnota činí 100 %. Ovládající osoba tak jako jediný 
akcionář vykonává působnost valné hromady, a to prostřednictvím 
Rady hl. m. Prahy.

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 k 31. prosinci 2017: 10 211 tis. Kč.: 

V posledním účetním období pokračují aktivity ovládané osoby, 
probíhající na základě pokynu jediného akcionáře pokračovat v 
realizaci projektu multikanálového odbavovacího systému (Usnesení 
Rady hlavního města č. 1576, ze dne 27. 6. 2017). Investiční náklady 
projektu v posledním účetním období přesáhnou 10 % vlastního ka-
pitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.Dále 
se jedná o poskytování komplexních služeb provozu, podpory a roz-
voje infrastruktury pro provoz karty Lítačka, poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities. Dále pak posky-
tování a zajištění služeb v souvislosti s projekty datové platformy, 
virtualizace Prahy a dalšími druhy podpory v oblasti informačních 
technologií.

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 re-
alizovány v souladu se zákonem, za podmínek obvyklých v obchod-
ním styku a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma.

9. ZHODNOCENÍ 

výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou 
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ov-
ládanými stejnou ovládající osobou – § 82 odst. 4 ZOK
 
Z titulu vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a ov-
ládanou 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 ov-
ládanou osobou a ostatními ovládanými osobami byla prováděna 
na základě uzavřených platných smluv, dílčích objednávek, dodacích 
listů a faktur. Pro ovládanou osobu z těchto titulů neplynou rizika ve 
spojení s ovládající osobou. Jediné riziko, se kterým v souladu se 
stanovami ovládaná osoba seznámila své orgány a ovládající oso-
bu, se vztahuje k ostatní ovládané osobě – organizaci Regionální 
organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, 
neboť zde dochází k úhradám faktur po jejich splatnosti. I přes tuto 
skutečnost pro ovládanou osobu převažují výhody. Újma dle ust. § 
71 nebo 72 ZOK ovládané osobě nevznikla.

10. PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem ov-
ládané osoby. Představenstvo společnosti Operátor ICT, a.s., pro-
hlašuje, 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 29. března 2019
Za obchodní společnost Operátor ICT, a.s.:

.......................................................................

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

.......................................................................

Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva
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TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00100 % 004 09 316

Úpravna vody Želivka, a.s. K Horkám 16/23, Praha 10-Hostivař, 102 0090,0353% 264 96 224

Výstaviště Praha, a.s. Výstaviště 67, Praha 7 - Bubeneč, 170 00100% 256 49 329

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Žatecká 110/2, Praha 1, 110 0097,25% 264 96 402

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22100 % 000 05 886

Kolektory Praha, a.s. Pešlova 3, čp.341, Praha 9, 190 00100 % 267 14 124

Kongresové centrum Praha, a.s. 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle, 140 0045,652 % 630 80 249

Obecní dům, a.s. náměstí Republiky 1090/5, Praha 1-Staré Město, 110 00100 % 272 51 918

Operátor ICT, a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 -  Holešovice, 170 00 100 % 027 95 281

Prague City Tourism a.s. Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 - Smíchov, 150 00100 % 073 12 890

Pražská energetika Holding a.s. Na Hroudě 1492, Praha 10, 100 0551 % 264 28 059

Pražská plynárenská Holding a.s. U Plynárny 500/44, Praha 4 - Michle, 140 00100 % 264 42 272

Pražská vodohospodářská společnost a.s. Žatecká 110/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00100 % 256 56 112

Pražské služby, a.s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9100 % 601 94 120

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, Praha 1-Staré Město, 110 00100 % 034 47 286

Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 -  Holešovice, 170 00 100 % 256 72 541

Obchodní firma % podíl HMP na ZK Sídlo IČO

PŘÍLOHA Č. 1
PŘEHLED VŠECH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH PŘÍMO ČI NEPŘÍMO HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU K 31. 12. 2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

Pražská energetika Holding a.s.

Společnosti
s kapitálovou účastí DP

Mladoboleslavská 133, Praha 9 - Vinoř, 190 17Pražská strojírna a.s.

Pražská energetika, a.s.

eYello CZ, k.s.

PREměření, a.s.

KORMAK Praha a.s.

PREservisní, s.r.o.

PREzákaznická, a.s.

RENCAR PRAHA, a. s.

Střední průmyslová 
škola dopravní, a.s.

601 93 298

Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8-Karlín, 186 00 005 06 397

Plzeňská 298/217a, Praha 5, 150 00 256 32 141

Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00 601 93 913

Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10-Vršovice, 100 00 250 54 040

Na Hroudě 2149/19, Praha 10, 100 05 256 77 063

K sokolovně 667/9, Praha 10-Uhříněves, 104 00 485 92 307

Na hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, 100 00 020 65 801

Na hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, 100 00 065 32 438

100 %

28 %

100 %

58,046%

  90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Společnost v majetkovém
portfoliu HMP

% podíl na ZK

% podíl DP
na ZK

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl PREH      
v PRE

Společnosti s kapitálo-
vou účastí PP

% podíl PRE v 
dceřin.spol.

Nepřímo ovládané 
společnosti
a dceřiné společnost

Sídlo IČO

PREdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00 273 76 516100 %
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291 48 995Vodárna Káraný, a.s.Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Žatecká 110/2, Praha 1-Staré Město, 110 00100 %

Společnosti s kapitálo-
vou účastí ZPVK

% podíl 
ZPVK na ZK

274 36 551

264 20 830

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

Informační služby - 
energetika, a.s.

Společnosti s kapitálo-
vou účastí PVS

U Plynárny 500, Praha 4 - Michle, 145 08

U Plynárny 500, Praha 4, 141 00

100 %

100 %

% podíl PVS 
na ZK

% podíl PS 
na ZK

256 56 635Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. Ke Kablu 971/1, Praha 10 - Hostivař, 102 0049 %

264 32 331AKROP s.r.o. Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice, 252 67100 %

032 98 973Pražský EKOservis, s.r.o. Revoluční 1082/8, Praha 1-Nové Město, 110 00100 %

100 % 024 12 390EVOK, o.p.s. Vlkova 430/35, Praha 3-Žižkov, 130 00

291 31 804Želivská provozní a.s. K Horkám 16/23, Praha 10-Hostivař, 102 00100 %

Společnosti s kapitálo-
vou účastí ÚVŽ

% podíl ÚVŽ
na ZK

Společnosti s kapitálo-
vou účastí Pražských 
služeb 

Společnosti s kapitá-
lovou účastí 
PREdistribuce, a.s.

Pražská plynárenská Holding a.s.

% podíl PRE 
distribuce, a.s.
v dceřin.spol.

Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00PRE FVE Světlík, s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s..

Pražská plynárenská 
Distr ibuce,a.s. ,č len 
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

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

SOLARINVEST - 
GREEN ENERGY, s.r.o. .

FRONTIER TECHNO-
LOGIES, s.r.o.

280 80 378

Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00 289 23 405

Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00 272 34 835

Národní 37, Praha 1-Nové Město, 110 00 601 93 492

U Plynárny 500, Praha 4, 145 08

U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle, 140 00

274 03 505

471 16 471

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl
PPH v PP

Společnosti s kapitálo-
vou účastí PP

% podíl PRE v 
dceřin.spol.

Prometheus, energetic-
ké služby, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

U Plynárny 500, Praha 4, 140 00 630 72 599100 %
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Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

64581 29/2014 + 09. 09. 2014O zajištění provozu Pražského centra 
kartových služeb

41/2016 11. 07. 2016

64581 30/2014 09. 09. 2014O společném postupu při převzetí provozu 
Pražského centra kartových služeb

64581 33/2014 26. 09. 2014O zpracování osobních údajů

Dodatek č. 2 ke smlouvě 29/2014

64581 35/2014 26. 09. 2014O nájmu movitých věcí
Hlavní město Praha 64581 39/2014 01. 12. 2014O výpůjčce movitých věcí

Hlavní město Praha 64581

26217783

47114983

35947705

40/2016 22. 06. 2016O výpůjčce movitých věcí
MONET+, a. s.

Česká pošta, s. p.

Giesecke &Devrient Slovakia, s. r. o.

64581 21/2016 04. 05. 2016Dohoda o připojení k metropolitní síti 
MePNet a o spolupráci při jejím provozu

64581 50/2016 21. 07. 2016Smlouva o podnájmu a o užívání telefonních 
linek

Hlavní město Praha 64581 86/2016 31. 10. 2016Příkazní smlouva o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu Smart cities

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 88/2016 11. 10. 2016Rámcová smlouva o poskytování služeb při 
vydávání karet Lítačka

Hlavní město Praha 64581 54/2016 03. 08. 2016Smlouva o poskytování poradenské činnosti

Hlavní město Praha 64581 85/2016 31. 10. 2016
Smlouva o poskytování komplexních služeb 
provozu, podpory a rozvoje infrastruktury 
pro provoz karty Lítačka

Smluvní strana – název firmy IČ Evidenční číslo OICT Název smlouvy Datum uzavření

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 čvn.16 18. 01. 2016Smlouva o zachování důvěrnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 77/2017-OICT 09. 06. 2017Smlouva o zachování mlčenlivosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 98/2017-OICT 31. 07. 2017Smlouva o zachování důvěrnosti informací

Smluvní strana – název firmy IČ Evidenční číslo OICT Název smlouvy Datum uzavření

Hlavní město Praha 64581 16/2017-OICT 27. 01. 2017Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu 
PCKS

Pražské služby, a. s. 60194120 45/2016 18. 07. 2016Smlouva o svozu a odstranění komunálního 
odpadu od původce dopadů

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 07/2017-OICT 16. 01. 2017Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování 
služeb při vydávání karet Lítačka

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 89/2017-OICT 28. 06. 2017Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování 
služeb při vydávání karet Lítačka

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 149/2017-OICT 25. 10. 2017Smlouva o spolupráci při poskytování dat a 
datových výstupů

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 5886 185/2017-OICT 21. 12. 2017Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci 
projektů Smart Prague

Hlavní město Praha 64581 04/2017-OICT 03. 01. 2017

Memorandum o spolupráci mezi hlavním městem 
Prahou, Technickou správou komunikací hl. města 
Prahy, příspěvkovou organizací, Kolektory Praha, a. 
s., Dopravním podnikem hl. města Prahy, Pražskou 
energetikou, a. s., a Operátorem ICT, a. s.

Hlavní město Praha 64581 87/2017-OICT 19. 07. 2017

Smlouva o zpracování analýzy současného stavu 
informační podpory v oblasti krizového řízení a 
bezpečnosti na území hl. města Prahy a zpraco-
vání nového projektu informačního systému 
krizového řízení

PŘÍLOHA Č. 2
PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV K 31. 12. 2018 
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Hlavní město Praha 64581 95/2017-OICT 31. 07.2017Smlouva o poskytování služeb turistické 
mobilní aplikace

Hlavní město Praha 64581 119/2017-OICT 30. 08. 2017Smlouva o zajištění provozu a rozvoje internetové 
prezentace Praha sportovní a Praha volnočasová

Hlavní město Praha 64581 144/2017-OICT 19. 10. 2017Příkazní smlouva na zajištění správy a provozu 
registru optické a pasivní infrastruktury HMP

Hlavní město Praha 64581 174/2017-OICT 11. 12. 2017Smlouva o poskytování služeb systému Service 
Desk OICT

Hlavní město Praha 64581 175/2017-OICT 11. 12. 2017Příkazní smlouva na rozšiřování funkcionalit karty 
Lítačka

Hlavní město Praha 64581 176/2017-OICT 11. 12. 2017Smlouva o poskytování služeb mobilní aplikace 
Moje Praha

Hlavní město Praha 64581 183/2017-OICT 08. 12. 2017Smlouva o poskytování služeb systému 
virtualizace Prahy

Hlavní město Praha – Odbor sportu a 
volného času Magistrátu hl. města Prahy 64581 33/2017-OICT 27. 02. 2017Smlouva o dodávce webové aplikace www.pra-

hasportovni.eu

Smluvní strana – název firmy IČ Evidenční číslo OICT Název smlouvy Datum uzavření

Hlavní město Praha 64581 136/2017-OICT 21. 09. 2017Smlouva o poskytování služeb datové platformy

Hlavní město Praha 64581 186/2017-OICT 12. 12. 2017Smlouva o vypořádání závazků

Pražská energetika, a. s. 60193913 59/2017-OICT 01. 06. 2017Smlouva o podnájmu motorového vozidla 

Pražská energetika, a. s. 60193913 80/2017-OICT 04. 07. 2017Smlouva o podnájmu motorového vozidla 

Pražská energetika, a. s. 60193913 62/2017-OICT 19. 05. 2017Smlouva o zachování mlčenlivosti 

Pražská vodohospodářská 
společnost, a. s. 25656112 179/2017-OICT 07. 12. 2017

Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci 
projektů Datové platformy a Registru optické 
a pasivní infrastruktury HMP

Smluvní strana – název firmy IČ Evidenční číslo OICT Název smlouvy Datum uzavření

Technická správa komunikací hl. města 
Prahy, a. s. 3447286 65/2017-OICT 03. 05. 2017Smlouva o zachování mlčenlivosti

Technická správa komunikací hl. města 
Prahy, a. s. 03447286 173/2018 31. 08.2018Posk.dat SLA data o park. relacích

Regionální organizátor pražské integro-
vané dopravy 60437359 89/2017-OICT 30. 06. 2017Smlouva o poskytování služeb multikanálového 

odbavovacího systému

PREdistribuce, a. s. 27376516 82/2017-OICT 04. 07. 2017Smlouva o ochraně informací 

PREdistribuce, a. s. 27376516 8831804346 29. 06. 2018Připojení pozemku na distribuční síť

PREdistribuce, a. s. 27376516 7419512 18. 05. 2018Připojení nabíječky pro EV lampa Karlín

PREdistribuce, a. s. 27376516 7419511 18. 05. 2018Připojení nabíječky pro EV lampa Karlín

PREdistribuce, a. s. 27376516 7415996 16. 05. 2018Připojení nabíječky pro EV lampa

PREdistribuce, a. s. 27376516 7415998 16. 05. 2018Připojení nabíječky pro EV lampa Karlín

PREdistribuce, a. s. 27376516 205/2018 27. 04 2018Smlouva o smlouvě budoucí 8831802173

PREměření, a. s. 25677063 01/2018 02. 01. 2018Úprava vzájemných práv a povinností

Pražská energetika, a. s. 60193913 80/2017 98/2018 01. 01. 2018Nájemné vozidla SPZ6P4 9564 

Pražská energetika, a. s. 60193913 59/2017,97/2018 01. 01. 2018Nájemné vozidla SPZ 3K8 7439 

Pražské služby, a. s.. 60194120 36/2018 31. 01. 2018Smlouva o spolupráci bezplatná

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 00005886 109,176/2018 17. 07. 2018Komision. sml. o obch. spolupráci multikanálového 
odbavovacího systému

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 00005886 89/2016, 07/2017, 
88/2017 01. 01. 2018Poskt. služeb při vydávání karet Lítačka

Pražské služby, a. s. 60194120 177/2017-OICT 11. 12. 2017
Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci 
projektů Datové platformy a Registru optické 
a pasivní infrastruktury HMP
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Smluvní strana – název firmy IČ Evidenční číslo OICT Název smlouvy Datum uzavření

Technická správa komunikací hl. města 
Prahy, a. s. 03447286 83/2018, 9/2019 28. 5. 2018Zaj. organ. veř. soutěže výb. Radiových st.

Technická správa komunikací hl. města 
Prahy, a. s. 03447286 28/2018 01. 03. 2018Smlouva o vzáj. spol. při realizaci SP

Technologie hlavního města Prahy, a. s. 03447286 173/2018 02. 01. 2018Smlouva o spolupráci
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

akcionáři společnosti Operátor ICT, a.s. 

86 87

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o au-
ditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představen-
stvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. 
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem 
účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během audi-
tu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. 
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují poža-
davky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování 
ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné ne-
dodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, 
uvádíme, že 

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též před-
mětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohle-
dech v souladu s účetní závěrkou a 

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o 
Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu,

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Operátor ICT, 
a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice („Společnost“), 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o 
změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 
končící 31. prosince 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsa-
huje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2018, její finanční 
výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditor-
skými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou 
Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost audi-
tora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou 
pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a přijatým Komorou 
auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme 
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rám-
ci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích 
žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva
a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními před-
pisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné ne-
správnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno 
posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je 
to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představen-
stvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada 
Společnosti.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/20, 140 00 
Praha 4, Česká republika T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, 
www.pwc.com/cz 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 
40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 3637 a v seznamu auditorských společnosti u Komory auditorů České republiky 
pod evidenčním číslem 021. 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako 
celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvo-
dem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, 
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech 
případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo 
chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že 
by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší 
povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zach-
ovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo 
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

24. května 2019 

zastoupená 

Ing. Václav Prýmek 
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní 
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést 
auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli 
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, 
k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení 
významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti rele-
vantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout 
auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 

abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrol-
ního systému. 

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost pro-
vedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda s ohledem 
na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota 
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže do-
jdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší 
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních in-
formací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí 
schopnost trvat nepřetržitě. 

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, 
včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Ing. Danuše Polívková
statutární auditorka, evidenční č. 2462 

Tato zpráva je určena akcionáři společnosti Operátor ICT, a.s.
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AKTIVA CELKEM 001 175 441 -17 430 158 011 146 417 

Dlouhodobý hmotný majetek 014 13 379 -7 028 6 351 6 871 B. II.

Oběžná aktiva 037 98 089 0 98 089 121 881 C.

Zásoby 038 903 0 903 314 C. I.

Pohledávky 046 45 361 0 45 361 18 643 C. II.

Stálá aktiva 003 75 898 -17 430 58 468 22 726B.

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 62 519 -10 402 52 117 15 855 B. I.

Ocenitelná práva 006 18 719 -7 334 11 385 7 943 B. I. 2.

Pozemky a stavby 015 202 -68 134 174 B. II. 1.

Materiál 039 903 0 903 314C. I. 1.

Dlouhodobé pohledávky 047 146 0 146 3 651 C. II. 1.

Stavby 017 202 -68 134 174 B. II. 1. 2.

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 13 177 -6 960 6 217 6 697 B. II. 2.

Software 007 18 719 -7 334 11 385 7 943 B. I. 2. 1.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 43 800 -3 068 40 732 2 604 B. I. 4.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 5 308 B. I. 5. 2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

011 0 0 0 5 308B. I. 5.

OZNAČENÍ AKTIVA ŘÁD 31.12.2018 31.12.2017

Řád Brutto Korekce Netto Netto
A B C 1 2 3 4

ROZVAHA (v celých tisících)

Peněžní prostředky 075 51 825 0 51 825 102 924 C. IV.

Krátkodobé pohledávky 051 45 215 0 45 215 14 992 C. II. 2.

Peněžní prostředky v pokladně 076 2 424 0 2 424 87 C. IV. 1.

Časové rozlišení aktiv 078 1 454 0 1 454 1 810 D.

Náklady příštích období 079 1 454 0 1 454 1 810 D. 1.

Peněžní prostředky na účtech 077 49 401 0 49 401 102 837 C. IV. 2.

Pohledávky z obchodních vztahů 058 39 891 0 39 891 13 580 C. II. 2. 1.

Pohledávky - ostatní 061 5 324 0 5 324 1 412 C. II. 2. 4.

Stát - daňové pohledávky 064 5 222 0 5 222 1 011 C. II. 2. 4. 3.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 41 0 41 81 C. II. 2. 4. 4.

Dohadné účty aktivní 066 41 0 41 319 C. II. 2. 4. 5.

Jiné pohledávky 067 20 0 20 1C. II. 2. 4. 6.

Odložená daňová pohledávka 051 146 0 146 3 651 C. II. 1. 4.

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky  I  24. května 2019
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PASIVA CELKEM 082 158 011 146 417 

Vlastní kapitál 083 122 882 102 109 A.

Základní kapitál 084 100 000 100 000 A. I.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 099 2 109 614 A. IV.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 102 20 773 1 495 A. V.

Krátkodobé závazky 126 33 207 20 969 C. II.

Cizí zdroje 104 34 979 40 921 B.  +  C.

Rezervy 105 1 772 19 952 B.

Závazky 110 33 207 20 969 C.

Základní kapitál 085 100 000 100 000 A. I. 1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 1 877 382 A. IV. 1.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101 232 232 A. IV. 2.

Rezerva na daň z příjmů 107 250 0B 2.

Krátkodobé přijaté zálohy 131 0 600 C. II. 3.

Závazky z obchodních vztahů 132 20 293 9 806 C. II. 4.

Závazky ostatní 136 12 914 10 563 C. II. 8.

Závazky k zaměstnancům. 139 5 648 3 429 C. II. 8. 3.

Ostatní rezervy 109 1522 19 952 B. 4.

OZNAČENÍ PASIVA ŘÁD 31.12.2018 31.12.2017

A B C 5 6

ROZVAHA (v celých tisících)

Časové rozlišení pasiv 147 150 3 387 D.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 3 191 2 019 C. II. 8. 4.

Stát - daňové závazky a dotace 141 1 334 1 413 C. II. 8. 5.

Dohadné účty pasivní 142 2 697 3 702 C. II. 8. 6.

Jiné závazky 143 44 0C. II. 8. 7.

Výnosy příštích období 149 150 3 387 D. 2.

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky  I  24. května 2019
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Tržby za prodej výrobků a služeb 01 161 909 121 786 I.

Výkonová spotřeba 03 55 730 47 457 A.

Aktivace (-) 08 -7 939 -3 235 C.

Osobní náklady 09 91 431 67 392 D.

Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 11 134 4 528 E.

Ostatní provozní výnosy 20 388 111 III. IV.

Ostatní provozní náklady 24 -17 429 2 861 F.

Služby 06 47 782 38 002 A. 3.

Spotřeba materiálu a energie 05 7 948 9 455 A. 2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní  náklady 11 24 030 18 146 D. 2.

Mzdové náklady 10 67 401 49 246 D. 1.

Ostatní náklady 13 2 005 1 668 D. 2. 2.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 22 025 16 478 D. 2. 1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 6 103 III. 1.

Jiné provozní výnosy 23 377 7 III. 3.

Tržby z prodaného materiálu 22 5 1 III. 2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 16 11 134 4 528 E. 1. 1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 11 134 4 528 E. 1.

OZNAČENÍ TEXT ŘÁD Skutečnost v účetním období

A B C 1 2
2018 2017

(v celých tisících Kč)
(v celých tisících)VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 29 370 2 894 

Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -3 267 -171 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 26 103 2 723 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 20 773 1 495 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 20 773 1 495 

Daň z příjmů 50 5 330 1 228 L.

Čistý obrat za účetní období = I. +  II. +  III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 162 297 121 897 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 22 163 F. 1.

Daně a poplatky v provozní oblasti 27 86 56 F. 3.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -18 430 -327 F. 4.

Jiné provozní náklady 29 893 2 969 F. 5.

Daň z příjmů splatná 51 1 825 1 152 L. 1.

Daň z příjmů odložená (+/-) 52 3 505 76 L. 2.

Ostatní finanční náklady 47 3 267 171 K.

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky  I  24. května 2019
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Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky  I  24. května 2019

Peněžní toky z provozní činnosti

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 26 103 2 723 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 18 824 9 256 I.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -1 229 25 010 A.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -1 792 22 023 A.

Příjmy z prodeje stálých aktiv -49 307 -18 275 B.

Úpravy o nepeněžní operace: -7 279 6 533 A. 1.

Odpisy stálých aktiv 11 134 4 528 A. 1. 1.

Změna stavu opravných položek a rezerv -18 430 -327 A. 1. 2.

Ztráta z prodeje stálých aktiv 17 60 A. 1. 3.

Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 2 272 A. 1. 6.

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: -20 053 15 754 A. 2.

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv -30 879 9 284 A. 2. 1.

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 11 415 6 423 A. 2. 2.

Změna stavu zásob -589 47 A. 2. 3.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -49 313 -18 378 B. 2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv 6 103 B. 2.

Zaplacená daň z příjmů -563 -2 987 A. 5.

OZNAČENÍ TEXT Skutečnost v účetním období

A B 1 2
2018 2017

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v celých tisících)

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -51 099 3 748 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 102 924 99 176 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 51 825 102 924 

Zůstatek k 1. lednu 2017

Výsledek hospodaření za účetní období

Zůstatek k 31. prosinci 2017

Výsledek hospodaření za účetní období

Zůstatek k 31. prosinci 2018

Pozn. Přílohy Základní 
kapitál

Nerozdělený 
zisk

CelkemJiný výsledek 
hospodaření 
minulých let

100 000

0

100 000

0

100 000

382

1 495

1 877

20 773

22 650

232

0

232

0

232

100 614

1 495

102 109

20 773

122 882

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU(v celých tisících)

100 101



Operátor ICT, a.s. (dále jen „Společnost”) je akciová společnost, 
která sídlí v Praze 7, Dělnická 213/12, Česká republika, identifikační 
číslo 02795281. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 19676, oddíl B, 
dne 19. března 2014.

Jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady 
Společnosti, je hlavní město Praha, se sídlem Praha 1 – Staré 
Město, Mariánské náměstí 2/2.

Hlavním předmětem její činnosti je výroba, obchod a služby neu-
vedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – hlavní obory 
činnosti jsou:

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních tech    
nologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové 
portály,

zprostředkování obchodu a služeb,
velkoobchod a maloobchod,
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a 

posudků,
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy.

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny účetních jednotek, ke které 
Společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje 
stát – Česká republika, jejíž součástí je také hlavní město Praha. 

Představenstvo

Složení představenstva k 31. prosinci 2017: předseda představenst-
va Michal Fišer, MBA, místopředseda představenstva Bc. Petra 
Burdová, člen představenstva Ing. Vladimír Zadina, člen představen-
stva Ing. Luděk Šteffel.

V průběhu roku 2018 došlo k následujícím změnám:

Dne 23. ledna 2018 dozorčí rada odsouhlasila ukončení výkonu 
funkce člena představenstva Ing. Vladimíra Zadiny s účinností ke 
dni 31. ledna 2018 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 5. dubna 
2018).

Dne 23. ledna 2018 dozorčí rada zvolila Ing. Miroslava Svobodu a 
JUDr. Petra Novotného členem představenstva s účinností od 1. 
února 2018 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 5. dubna 2018).

Dne 27. března 2018 dozorčí rada odsouhlasila ukončení výkonu 
funkce člena představenstva Ing. Luďka Šteffela s účinností ke dni 
31. března 2018 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 5. května 
2018).

Dne 27. března 2018 dozorčí rada zvolila Ing. Pavla Tesaře členem 
představenstva s účinností od 1. dubna 2018 (zapsáno do obchod-
ního rejstříku dne 5. května 2018).

Dozorčí rada

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2017: předseda dozorčí rady 
Radomír Nepil, členové dozorčí rady: Tomáš Jílek, Ing. Petr Šlegr, 
Ing. Jiří Vohlídal, PhD., Ing. Ondřej Prokop. 

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Způsoby oceňování, které Společnost používala při sestavení účetní 
závěrky, jsou následující:

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 2017 a 2018 
je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 5 tis. do 60 tis. Kč v roce 
2017 a 2018 je odepisován do nákladů na základě předpokládané 
doby životnosti příslušného majetku.

V průběhu roku 2018 došlo k následujícím změnám:

Dne 23. ledna 2018 dozorčí rada odvolala Radomíra Nepila z funkce 
předsedy dozorčí rady s účinností k 28. únoru 2018 (zapsáno do 
obchodního rejstříku dne 5. května 2018).

Dne 23. ledna 2018 dozorčí rada zvolila Ing. Ondřeje Prokopa do 
funkce předsedy dozorčí rady s okamžitou účinností.

Dne 6. března 2018 jediný akcionář odvolal z funkce člena dozorčí 
rady Ing. Jiřího Vohlídala, Ph.D., s okamžitou účinností.

Dne 6. března 2018 jediný akcionář zvolil do funkce člena dozorčí 
rady pana Stanislava Nekolného a pana Ivana Vrzala s účinností od 
7. března 2018.

Valná hromada odvolala ke dni 18. prosince 2018 z funkce člena 
dozorčí rady Ing. Ondřeje Prokopa, Stanislava Nekolného, Tomáše 
Jílka, Ing. Petra Šlegra a Ivana Vrzala. 

Valná hromada zvolila ke dni 19. prosince 2018 do funkce člena do-
zorčí rady Michala Bláhu, Petra Říhu, Jana Jakoba, Bc. Jiřího 
Koudelku a Ing. Cyrila Klepka.

Ostatní

Oddělení výdeje karet Společnosti je umístěno na adrese Praha 1, 
Jungmannova 35/29.

Společnost nemá žádnou pobočku ani část obchodního závodu v 
zahraničí. Společnost není společníkem s neomezeným ručením v 
žádné společnosti.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO
VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu s účetními před-
pisy platnými v České republice pro střední účetní jednotky a je 
sestavena v historických cenách 

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

Software 3

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6

Počet let (od-do)

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného 
majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do 
nákladů.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje k 31. prosinci 2018 
i aktivované vnitropodnikové služby (zejména osobní náklady) vývo-
je ve výši 7 939 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 3 235 tis. Kč) přímo 
související s multikanálovým odbavovacím systémem. Projekt Mul-
tikanálový odbavovací systém představuje systém pro organizaci 
veřejné dopravy a prodej jízdného, který je využíván společnostmi 
provozujícími veřejnou dopravu. Celkové náklady včetně odpisů vy-
naložené na systém jsou pokryty prostřednictvím pevných plateb 
od společností provozujících veřejnou dopravu, jejichž prostřednict-
vím je také dosaženo ziskové marže. Pevné platby jsou rozpočítány 
na dobu očekávané životnosti systému. Tyto náklady byly aktivo-
vány do ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, aby účetní 
závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a na 
jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit eko-
nomická rozhodnutí. Společnost se tedy rozhodla dle §7 odstavce 

2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví odchýlit se od účetní metody 
stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 500/2002 
Sb., §6 odstavec 3, písmeno a), která stanovuje, že nehmotnými 
výsledky vývoje a software jsou takové výsledky a software, které 
jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo 
nabyty od jiných osob.

Pokud by Společnost v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve 
znění platném pro účetní období roku 2018 upravila svou účetní 
politiku a vykázala vnitropodnikové služby v rámci Výkazu zisku a 
ztráty jednorázově, tj. neprovedla by aktivaci vnitropodnikových 
služeb, relevantní položky účetní závěrky by byly následovné:

naložené na systém jsou pokryty prostřednictvím pevných plateb 
od společností provozujících veřejnou dopravu, jejichž prostřednict-
vím je také dosaženo ziskové marže. Pevné platby jsou rozpočítány 
na dobu očekávané životnosti systému. Tyto náklady byly aktivo-
vány do ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, aby účetní 
závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a na 
jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit eko-
nomická rozhodnutí. Společnost se tedy rozhodla dle §7 odstavce 2 
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví odchýlit se od účetní metody 
stanovené prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 500/2002 
Sb., §6 odstavec 3, písmeno a), která stanovuje, že nehmotnými 
výsledky vývoje a software jsou takové výsledky a software, které 
jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo 
nabyty od jiných osob.

Pokud by Společnost v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
Ve znění platném pro účetní období roku 2018 upravila svou účet-
ní politiku a vykázala vnitropodnikové služby v rámci Výkazu zisku 
a ztráty jednorázově, tj. neprovedla by aktivaci vnitropodnikových 
služeb, relevantní položky účetní závěrky by byly následovné:

Daň z příjmu splatná 394 537

Výsledek hospodaření za účetní období 16 905 -1 125

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku - trvalé 10 562 4 528

2018 2017Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 35 861 -2 496 33 365 2 604

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 2 073

Stát daňové pohledávky 6 402 0 6 402 1 626

Aktiva celkem 168 683 -16 858 151 825 143 797

Vlastní kapitál 0 0 116 946 99 489

Pasiva celkem 0 0 151 825 143 797

Brutto 2018 Korekce 2018 Netto 2018 Netto 2017Rozvaha (v tis. Kč)

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 2017 a 2018 se 
odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 5 tis. Kč do 40 tis Kč v roce 
2017 a 2018 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:

Hmotné movité věci a jejich soubory 
(zařízení, automobil) 3 - 5

Počet let (od-do)
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Peněžní prostředky

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

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.).

Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. 

Pohledávky vzniklé na základě smluv o poskytování služeb, jsou 
účtovány na měsíční bázi. Úhrada pohledávek, je účtována na 
měsíční bázi.

Pohledávky vzniklé na základě smluv o poskytování služeb v ob-
oru 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.

Vlastní kapitál

Společnost přistoupila k novému zákonu o obchodních korporacích 
a ze zákona nemusí tvořit rezervní fond. 

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 hod-
notách. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů 
a propočtů, daňových dokladů přijatých v budoucím období. Rozdě-
lují se na krátkodobé a dlouhodobé.

Leasing 

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo opera-
tivního leasingu není aktivována na dlouhodobém majetku. Leasin-
gové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu 
trvání leasingu.  

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých ko-
runách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni 
byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. prosinci 
vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do fi-
nančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku a jsou vy-
kázány souhrnně. 

Účtování výnosů a nákladů 

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

Vzájemná zúčtování výnosů z prodeje služeb Společnost provádí na 
základě uzavřené smlouvy, měsíčně jsou tyto výnosy zúčtovány ve 
vydaných daňových dokladech. 

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po 
odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje s vyfak-
turováním zakázky. Způsob fakturace je stanovený v dané uzavřené 
smlouvě a proveden na základě fázové fakturace.

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 reprez-
entaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). 

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi 
zůstatkovými hodnotami aktiv a závazků v rozvaze z hlediska účet-
nictví a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je 
zaúčtována, 

pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v bu-
doucnosti.

Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený o 
uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů 
převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krát-
kodobá pohledávka.

Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující 

vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující 
nebo podstatný vliv,

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný 
vliv u Společnosti,

členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, 
nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včet-
ně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodu-
jící vliv,

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, které 
nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek, jsou uvedeny v od-
stavci 16.

Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé 
metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, 
který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku 
hotovosti.

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem ses-
tavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že 
tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnos-
ti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí 
popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale 
nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Software 10 081 0 0 8 638 18 719

Pořizovací cena

Ostatní nehmotný dlouhodobý majetek 3 074 0 0 40 726 43 800

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 308 44 056 0 -49 364 0

Celkem 2018 18 463 44 056 0 0 62 519

Software - 2 138 - 5 196 0 0 - 7 334

Ostatní nehmotný dlouhodobý majetek - 470 - 2 598 0 0 - 3 068

Celkem 2018 - 2 608 - 7 794 0 0 - 10 402

Zůstatková hodnota 15 855 52 117

Oprávky

01. 01. 2018 Přírůstky Vyřazení Převody 31. 12. 2018

Software 2 191 7 752 0 138 10 081

Pořizovací cena

Ostatní nehmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3 074 3 074

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 483 5 308 2 271 - 3 212 5 308

Celkem 2018 7 674 13 060 2 271 0 18 463

Software - 607 - 1 531 0 0 - 2 138

Ostatní nehmotný dlouhodobý majetek 0 - 470 0 0 - 470

Celkem 2018 - 607 - 2 001 0 0 - 2 608

Zůstatková hodnota 7 067 15 855

Oprávky

01. 01. 2017 Přírůstky Vyřazení Převody 31. 12. 2017

108 109



Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Stavby (technické zhodnocení) 202 0 0 0 202

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, auta) 10 400 12 820 43 0 13 177

10 602 2 820 43 0 13 379Celkem 2018

Oprávky

Stavby (technické zhodnocení) -28 -40 0 0 -68

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, auta) - 3 703 - 3 300 - 43 0 - 6 690

- 3 731 - 3 340 - 43 0 - 7 028Celkem 2018

01. 01. 2018 Přírůstky Vyřazení Převody 31. 12. 2018

Zůstatková hodnota 6 871 6 351

Přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku je tvořen zejména 
kapitalizací „multikanálového odbavovacího systému“ v rámci 
Ostatního nehmotného dlouhodobého majetku k 31. prosinci 2018 
ve výši 40 726 tis. Kč (k 31. prosinci 2017 ve výši 3 074 tis. Kč).

Pořizovací cena

Stavby (technické zhodnocení) 0 202 0 0 202

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, auta) 5 761 5 115 476 0 10 400

5 761 5 317 476 0 10 602Celkem 2018

Oprávky

Stavby (technické zhodnocení) 0 - 28 0 0 28

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, auta) - 1 518 - 2 661 - 476 0 - 3 703

- 1 518 - 2 689 - 476 0 - 3 731Celkem 2018

01. 01. 2017 Přírůstky Vyřazení Převody 31. 12. 2017

Zůstatková hodnota 4 243 6 871
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5. ZÁSOBY

6. POHLEDÁVKY

7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

8. VLASTNÍ KAPITÁL

Společnost nevytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 
2018 a k 31. prosinci 2017.

Společnost nemá žádné pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami.

K 31. prosinci 2018 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 9 778 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2017: 4 473 tis. Kč). Ke dni sestavení účetní závěrky 
byly pohledávky z většiny zaplacena.

Společnost netvořila opravnou položku k pohledávkám.

K 31. prosinci 2018 měla Společnost dlouhodobé pohledávky ve 
výši 146 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 3 651 tis. Kč) týkající se 
odložené daňové pohledávky.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, 
které nejsou vykázány v rozvaze.

Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod 15).

Zálohy na daň z příjmů ve výši 1 846 tis. Kč zaplacené Společností k 
31. prosinci 2018 (k 31. prosinci 2017: 2 163 tis. Kč) byly započteny 
s rezervou na daň z příjmu ve výši 2 096 tis. Kč vytvořenou k 31. 
prosinci 2018 (k 31. prosinci 2017: 1 152 tis. Kč) a výsledkem je 
rezerva na daň z příjmu k 31. prosinci 2018 ve výši 250 tis. Kč (k 31. 
prosinci 2017 byla výsledkem pohledávka za státem ve výši 1 011 
tis. Kč).

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.

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.

Jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady 
Společnosti, je hlavní město Praha, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Mariánské náměstí 2/2.

Hlavní město Praha sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 
nejužší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Stát – Česká republika sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 
nejširší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Konsolidovanou účetní závěrku sestavenou za nejužší skupinu je 
možné získat v sídle Magistrátu hlavního města Prahy a konsoli-
dovanou účetní závěrku sestavenou za nejširší skupinu je možné 
získat v sídle Ministerstva financí České republiky.

Dne 26. června 2018 Rada hlavního města Prahy schválila účetní 
závěrku Společnosti za rok 2017 a rozhodla zisk ve výši 1 495 tis. Kč 
a převézt do nerozděleného zisku minulých let.

9. REZERVY

Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2018 je 
ovlivněn rozpuštěním rezervy na soudní spory ve výši 19 437 tis. Kč, 
která byla vytvořena v letech 2014 až 2016.

Předpokládá se, že zisk za rok 2018 bude převeden na účet 
nerozděleného zisku minulých let.

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Na daň z příjmů 824 -824 0 250 250

Ostatní rezervy - kauzy 19 437 0 19 437 -19 437 0

Ostatní rezervy - jiné 842 -327 515 1 007 1 522

Celkem 21 103 - 1 151 19 952 - 18 180 1 772

Zůstatek
k 31. 12. 2016

Netto změna 
v roce 2017

Zůstatek
k 31. 12. 2017

Netto změna 
v roce 2018

Zůstatek 
k 31. 12. 2018Rezervy
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10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 12. DAŇ Z PŘÍJMU

11. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované náklady 
na poštovní služby a nevyfakturované dodávky roku 2018. Výše nevy-
fakturovaných dodávek je stanovena na základě přijatých daňových 
dokladů v roce 2019.

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší 
než 5 let.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uza-
vřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2018, činila 
31 077 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 17 241 tis. Kč).

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány 
v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků 
Společnosti k 31. prosinci 2018.

Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 15).

Výnosy příštích období k 31. prosinci 2018 ve výši 150 tis. Kč (k 31. 
prosinci 2017: 3 387 tis. Kč) představují zejména platby za služby, 
které budou poskytnuty hlavnímu městu Praze v roce 2019.

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová 
sazba pro roky 2018 a následující).

Daňový náklad zahrnuje:

Splatnou daň (19 %) 1 825 1 152

Celkem daňový náklad 5 330 1 228

Odloženou daň 3 505 76

2018(tis. Kč) 2017

Veškeré tržby byly realizovány v České republice.

Převážná část výnosů Společnosti za rok 2018 a 2017 je spojena s 
hlavním zákazníkem a tím je jediný akcionář (viz odstavec 15).

Daňový náklad zahrnuje:

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku 0 143 0 140

Ostatní přechodné rozdíly 0 0 0 0

Ostatní rezervy – kauzy 0 0 3 693 0

Ostatní rezervy – jiné 289 0 98 0

Celkem 289 143 3 791 140

Netto 146 0 3 651 0

2018 2017

Odložená daňová 
pohledávka

Odložený daňový 
závazek

Odložená daňová 
pohledávka

Odložený daňový 
závazekPoložky odložené daně

13. VÝNOSY
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14. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Průměrný počet zaměstnanců 101 10 75 10

Mzdy 60 371 7 030 67 401 41 301 7 945 49 246

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 19 635 2 390 22 025 13 777 2 701 16 478

Ostatní 2 005 0 2 005 1 668 0 1 668

Osobní náklady celkem 82 011 9 420 91 431 56 746 10 646  67 392

Počet 
zaměstnanců

Členové řídících, 
kontrolních a 
správních orgánů

Celkem
Počet 
zaměstnanců

20172018

Členové řídících, 
kontrolních a 
správních orgánů

Celkem

15. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE 
SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

16. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU 
ZISKU A ZTRÁTY

Členové kontrolních a správních orgánů nejsou zaměstnanci 
Společnosti 

Odměny členům kontrolních a správních orgánů z důvodu 
jejich funkce (v tis. Kč):

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v odstavci 
16 Informace o transakcích se spřízněnými stranami.

V roce 2018 a 2017 neobdrželi členové řídících, kontrolních a 
správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané 
záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly Společnosti. 

Odměna členům kontrolních orgánů 625 660

Náklady na sociální zabezpečení – členové kontrolních orgánů 212 224

Odměna členům správních orgánů 6 405 7 285

Celkem 9 420 10 646

Náklady na sociální zabezpečení – členové správních orgánů 2 178 2 477

2018 2017

Položka služby představuje služby provozní činnosti (opravy a 
udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní provozní 
služby).

Položku Ostatní finanční náklady tvoří kurzové rozdíly a bankovní 
poplatky.

Společnost běžně prodává služby spřízněným stranám. V roce 
2018 dosáhl tento objem prodeje 157 678 tis. Kč (v roce 2017: 121 
770 tis. Kč).

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. prosinci 
2018 činily 35 050 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 13 448 tis. Kč).

Společnost nakupuje materiál a využívá služeb spřízněných stran v 
rámci obchodní činnosti podniku. V roce 2018 činily nákupy 2 729 
tis. Kč (v roce 2017: 5 146 tis. Kč). 

K 31. prosinci 2018 eviduje Společnost krátkodobé závazky vůči 
spřízněným stranám ve výši 14 733 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 56 
tis. Kč).
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Sestaveno v Praze dne 24. května 2019

.......................................................................

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

.......................................................................

Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva

18. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, 
KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

V průběhu roku 2019 do data vydání Výroční zprávy došlo ve složení 
představenstva k těmto změnám: 

Dozorčí rada k 9. lednu 2019 odvolala z funkce členy představenst-
va Ing. Miroslava Svobodu a JUDr. Petra Novotného. Dozorčí rada 
pověřila od 1. února 2019 člena představenstva Ing. Pavla Tesaře 
exekutivními činnostmi. 

17. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO 
TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Schopnost Společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti je 
závislá na realizaci plánů přijatých a schválených opatření vedením 
Společnosti. Dle těchto plánů by v následujících letech mělo dojít k 
nárůstu tržeb a dosažení zisku v roce 2019. Management Společnos-
ti věří, že tyto plány jsou realistické a že jejich splnění je vysoce 
pravděpodobné.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2018 byla sestavena za předpokladu 
nepřetržitého trvání Společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž ne-
obsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Dozorčí rada dne 9. ledna 2019 zvolila Michala Bláhu do funkce 
předsedy dozorčí rady s okamžitou účinností. 

Dozorčí rada k 1. květnu 2019 zvolila do funkce člena představenst-
va Společnosti Ing. Michala Krause MBA.

Nejsou známy žádné další významné události, které nastaly po roz-
vahovém dni s dopadem na účetní závěrku k 31. prosinci 2018.
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POUŽITÉ
ZKRATKY

angl. General Data Protection Regulation, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů

hlavní město Praha

angl. Human Resources, lidské zdroje

angl. Information and Communication Technologies, 
informační a komunikační technologie

městské části

Magistrát hlavního města Prahy

multikanálový odbavovací systém; také regionální 
dopravní systém PID Lítačka

mobilní a webové aplikace

Operátor ICT, a.s.

GDPR

HMP

HR

ICT

MČ

MHMP

MOS

MWA

OICT 
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