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osti Operátor ICT, a.s bylo svoláno e-mailovou pozvánkou

.
Místem jednání byla zasedací místnost společnosti Operátor ICT,

na adrese ulice Dělnická 213/12 170 00, Praha 7.

Michal Bláha (PIDR)

Jan Jakob (Č/DR)

Bc. Jiří Koudelka (ČIDR)

lng. Cyril Klepek (ČIDR)

Petr Říha (ČIDR)

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

Ing Pavel Tesař (Č/PŘ) lng. Michal Kraus MBA,

(Č/PŘ) Mgr Gabriela Bednářová (vedoucí odboru

interních služeb zapisovatelka), lng. Jan Hora (poradce

primátora)

sedání řídil předseda dozorčí rady Micha Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno

1000 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady 0lCT a konstatoval, že vzhledem k účasti 4 svých

nu Je dozorčí rada usnášeníschopná P/DR následně přivítal pntomné hosty.

riginál zápisu a prezenční list na dokumentující učast na jednání, společně spodkladovými

ateriály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tim, že Mgr. Gabriela Bednářová

apisovatelka) se bude učastnlt celého jednání Ing Hora (poradce primátora), který byl seznámen

jednacím řádem DR se také bude učastnit celého jednání a že další hosté budou přizváni dle

otřeby:

Usnesení č: DR-07/19-01/01

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

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

dne 17. června 2019

č. DR-07l19

dozorčí rady společn

rvna 2019 od 10:00hod

patře sídla společnosti

Přítomní členové DR:

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

IČO: 02795281. DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19576

Operátor ICT, a.s

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
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Hlasování: pro 4- proti 0 — zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-07/19-01/02

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

Hlasování: pro 4 - proti 0 — zdržel se 0; usnesení bylo pňjato.

PIDR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky.

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů

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

3.

4. Návrh KPI představenstva na 2 '/e 2019

Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období 2019-2020

a) Zahrnutí povinných informací o připravovaných/proběhlých akcích vedení společnosti

Různé

a) Rozpočet konference v Barceloně

b) Rozpočet MKT na r.2019

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění, dal PIDR hlasovat

o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-07I19-01I03

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

Hlasováni: pro 4 — proti 0 — zdržel se 0; usnesení bylo přljato.

Ad 2. Jmenování člena Představenstva společnosti Operátor ICT, a.s.

PIDR konstatoval, že v návaznosti na doplnění stavu členů Představenstva společností, je na dnešní

zasedání přizván pan lng. Josef Švenda, který bude jmenován na základě výběru odborné komise

z řad akcionáře i dohledových orgánů společnosti.

P. Švenda informoval o předložení potřebných dokladů (výpis z RT, čestné prohlášení, přehled

konkurence, CV včeském jazyce a souhlas se zpracováním osobních údajů). Sodevzdanými

podklady budou všichni členové DR seznámeni.

Po ukončení diskuse dal PIDR hlasovat o tomto usnesení:

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR. Městský soud v Praze, oddíl B vl 19676
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Usnesení č: DR-01I1 9-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.,

1. bere na vědomí předložené podklady Ing. Josefa Švendy, tj. Výpis zRT, čestné

prohlášení, přehled konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním
osobních údajů.

2. \_Iolí, v souladu s čl., bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Josefa

Svendu do funkce člena představenstva, a to s účinností od

1.8.2019

3. Konstatuje, že v souladu s 5 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

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

ze zákazu konkurence.

4. žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalšich náležitosti potřebných

pro výkon funkce nově zvoleného člena představenstva s olečnosti.

Hlasováni: pro 4 — proti 0 — zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

PIDR konstatoval, že v návaznosti na personální změny v PŘ společnosti je třeba aktualizovat

pověření exekutivnich činností u jednotlivých členů PŘ.

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

Usnesení č: DR-07/19-02/02

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

Pověřuje s účinností od 1.8.2019, tyto členy představenstva výkonem činnosti v rozsahu

exekutivního řízení následujícím způsobem:

Předsedu představenstva Michala Fišera MBA výkonem činností v rozsahu

exekutívní koordinace a strategického řízení všech organizačních úseků.

Místopředsedu představenstva Bc. Petru Burdovou výkonem činností

v rozsahu exekutivního řízení v Useku provozu ICT

Člena představenstva lng. Josefa Švendu výkonem činností v rozsahu

exekutivního řízení v Useku strategického rozvoje a interních služeb

Člena představenstva lng. Pavla Tesaře výkonem činností vrozsahu

exekutivního řízení v Useku projektového řízení a fondů

Člena představenstvalng. Michala Krause MBA výkonem činností v rozsahu

exekutivního řízení v Useku vývoje a architektury

Hlasování: pro 4 — proti 0 — zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Operátor ICT, a.s
,
Dělnická 213/12, Praha 1. 170 00

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19576
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Ad 3. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti gro účetní období 2019-2020

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

P/PŘ konstatoval, že je navrhováno určit auditorem kposkytováni výše popsaných služeb

společnost

Tato společnost je navrhována jako auditor k poskytování auditorských služeb

z toho důvodu, že v rámci provedeného poptávkového řízení bylajejí nabídka vybrána jako nabídka

nejvýhodnější. Následně přítomné seznámil s detaily této veřejné zakázky (veřejná zakázka malého

rozsahu formou poptávkového řízeni oslovením více subjektů; předmět plnění; stanovená

předpokládaná hodnota; výsledek veřejné zakázky)

Usnesení č: DR-07/19-03/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.

bere na vědomí návrh na určení auditora k ověření účetní uzávěrky společností pro účetní

období 2019 a 2020;

doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti va_lné hromady společnosti, aby svým
rozhodnutím určil společnost

auditorem společnosti Operátor ICT, a.s. pro účetní

období 2019 a 2020.

Hlasováni: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 4. Návrh ll. KPI představenstva na 2 V: 2019

P/DR otevřel tento bod s vyjádřením, že je nutné pokračovat v diskuzi ohledně řádného nastavení

cílů společnosti na další pololetí. PIDR zdůraznil jasné nastavení metriky jednotlivých cílu

Představenstvo společnosti na dnešní zasedání připravilo podklady, ve kterých je již metrika jasná

Členové představenstva jednotlivé úkoly okomentovali a vrámci diskuze zodpověděli všechny

dotazy členů DR. Další připomínky členů DR budou zapracovány do podkladu a ňnální materiál

bude zaslán DR ke schválení per rollam. a to z důvodu brzkého rozdělení úkolu v rámci OlCT

Následně bylo hlasováno o dalším postupu:

Usnesení č: DR-07/19-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. projednala předložený návrh strategických cílů

společnosti na 2. pololetí roku 2019 dle přiloženého materiálu a ukládá představenstvu

společnosti návrh upravit v souladu s připomínkami DR a tento návrh zaslat DR ke schválení

per rollam.

Hlasováni: pro 4 — proti 0 — zdržel se 0; usnesení byla přijato.

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

IČO. 02795281, DIČ: CZ02195281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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DR požaduje po PŘ, aby zajistilo zveřejnění END reportů projektů na stránkách OlCT.

Vyjádření PŘ ke splnění úkolu:

Představenstvo společnosti, vždy po schválení END reportů RHMP, zveřejní reporty na svých

webových stránkách

Q

, PIDR žádá p. Krause o informaci ohledně zaměstnanců, jejich aktuálního stavu a

výhledu do budoucna z hlediska jednotlivých úseků. Tuto informaci požaduje DR

dodat do 15.6.2019.

Vyjádření PŘ ke splnění úkolu:

Č/PŘ p. Kraus informoval o splnění úkolu a zaslání informace členům DR v zadaném termínu

Ad. 5. Různé

P/DR otevřel tento bod o požádá členy představenstva společnosti o komentáře kjednotlivým

bodum:

a. Rozpočet konference v Barceloně

b. Rozpočet MKT na r.2019

K rozpočtúm týkajících se MKT činností P/PŘ odkazuje na přílohy, které jsou součásti dnešního

zasedání. PIDR z důvodu omluvené absence p.Řihy. který tyto informace požadoval, odkládá

projednání těchto bodů na další zasedání DR.

K tomuto bodu neby/o přijato žádné usnesení.

c. Ostatní

Plnění úkolů z minulé DR:

Operátor ICT. a.
..
Dělnická 213112, Praha 7, 170 00
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dnešního zasedání již nebyla řešena žádná další témata

další téma nebylo otevřeno proto pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo

rhů, dotazů či protestu prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s dne 17. 6. 2019

0 hod. za ukončené.

Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 29.7.2019 v době 10 - 13hod. v sídle OlCT.

V Praze dne 17. 6. 2019

mt 21Zapsala: Ov

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

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

Mgr. Gabriela Bednářová

vedoucí odboru interních služeb

Michal Bláha

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

V rámci

Žádné

protináv

ve 12:3
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