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Zpráva o činnosti představenstva 

společnosti Operátor ICT, a.s. za období 4–6 2019 

 

Zpracováno představenstvem společnosti jako podklad pro dozorčí radu konanou dne:  

29. 7. 2019 

Předkládá Předseda představenstva Michal Fišer, MBA 

 

Manažerské shrnutí 

Ve sledovaném období byla činnost společnosti zaměřena především na intenzivní práci 
na rozpracovaných projektech a stabilizaci výkonných jednotek a intenzivní zajištění lidských zdrojů 
pro strategické úkoly pro stávající i nové projekty. V rámci odsouhlasených organizačních změn byl 
budován Úsek vývoje a architektury, který by měl do budoucna zajistit kompletní interní dodávky 
a přípravy složitých IT celků jak pro OICT, tak pro MHMP, tak i posilován Úsek projektového řízení 
o kapacity věnující se internímu IT MHMP.  

Odbor interních služeb byl opěrným bodem v rámci administrativních úkonů pro všechny členy 
představenstva i další zaměstnance společnosti Operátor ICT, a.s. Všechna oddělení interního úseku 
participovala na přípravách i realizacích projektů se snahou vytvářet optimální podmínky pro udržení 
a rozvoj projektů a budování celkové reputace společnosti, která se snaží být dobrým partnerem 
pro naše spolupracovníky i koncové uživatele.  

Za sledované období pracovalo představenstvo OICT, a.s., v následujícím složení:  

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva 

Bc. Petra Burdová – místopředseda představenstva  

Ing. Pavel Tesař – člen představenstva   

Ing. Michal Kraus – člen představenstva 

Současně byl s platností od 1. 8. 2019 zvolen jako člen představenstva pan Ing. Josef Švenda. 

Na svých řádných zasedáních se ve 2Q představenstvo OICT, a.s., sešlo celkem 3×, a to: 24. 4. 2019, 
27. 5. 2019 a 24. 6. 2019. 

Pozn.: Ve sledovaném období se nekonalo žádné mimořádné jednání Představenstva. 
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V průběhu 2Q došlo ve složení představenstva k těmto změnám: 

představenstvo Funkce Vznik členství Vznik funkce Zánik členství 

Michal Fišer MBA člen (předseda 
PŘ) 

27. ledna 2016 (10. června 
2016) 

trvá 

Bc. Petra Burdová člen 
(místopředseda 
PŘ) 

9. června 2016 (21. září 2016) trvá 

Ing. Pavel Tesař člen 1. dubna 2018 (1. února 2019*) trvá 

Ing. Michal Kraus, MBA člen 1. května 2019   

Ing. Josef Švenda  člen **    

*Dozorčí rada pověřila od 1. 2. 2019 člena představenstva Ing. Pavla Tesaře exekutivními činnostmi. 

**Dozorčí rada na svém jednání dne 17. 6. 2019 zvolila Ing. Josefa Švendu, jako nového člena 
představenstva s nástupem do funkce od 1. 8. 2019. 
 

 

Organizační struktura společnosti OICT platná ve 2Q 2019 
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Úsek strategického rozvoje a interních služeb 

Odbor strategického rozvoje, obchodu a marketingu 

Oddělení strategického rozvoje a obchodu 

V rámci oddělení jsme kromě posílení kapacit dále pracovali na klíčových projektech společnosti, 
a to jak z hlediska rozvojových aktivit současných projektů, tak i na úrovni návrhu strategií a příprav 
zcela nových projektů. Mezi hlavní projekty řešené v rámci tohoto oddělení za sledované období 
patří: 

Projekt turistické karty Prague Visitor Pass 

- Vytvoření architektury systému s plným začleněním do současných systémů provozovaných 
OICT – MOS, CardManagement, Expresní přepážka a další 

- Příprava kompletních technických specifikací k jednotlivým částem projektu. Další kooperace 
při přípravách a realizaci 

Projekt Změňte.to 

- Návrh, technická specifikace, projektové řízení faceliftu systému změňte.to – mobilní aplikace 
+ backend 

Rozvoj MA PID Lítačka 

- Projektové řízení rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka o funkcionalitu identifikátoru k časové 
jízdence 

Business development – rozšíření systému MOS do ostatních krajů 

- Uzavření memoranda s Libereckým krajem, zahájení příprav analýzy, příprava zajištění 
smluvních vztahů 

- Prezentace a zahájení jednání se zástupci Jihočeského kraje 

Rozvoj Lítačka 

- Dokončení implementace a agendy související s nasazením nové přepážky Lítačka obohacené 
o možnosti prodeje a administrace produktů MOS 

- Příprava tisku na benefitní program Lítačka 

Rozvoj MOS 

- Rozvojové požadavky organizátorů, provozu, zlepšování služeb jak interních, tak FE pro 
zákazníky 

- Návrh implementace a příprava integrace karet ČZU, ČVUT, ODIS 
- Prezentace a propagace systému v rámci veletrhů 
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Smart Prague 

- Spolupráce na nastavení nové strategie a koncepce Smart Prague 

 

Oddělení marketingu a PR 

Zpráva o činnosti Oddělení marketingu a PR  

Za sledované období Oddělení marketingu a PR pokračovalo v přípravě strategie marketingové 
komunikace a PR pro rok 2019, která započala již v prosinci 2018. Výsledkem dvou denních workshopů 
byla příprava marketingových a PR strategií k Lítačce, k obecné prezentaci o společnosti Operátor ICT 
a k projektům Smart Prague, jež byly následně prezentovány představenstvu a širšímu vedení 
společnosti (na začátku dubna a dále v měsíci květnu poté i členům dozorčí rady společnosti). Na konci 
měsíce února byla marketingová/PR strategie karty Lítačka a dopravně-odbavovacího systému MOS 
představena primátorovi hlavního města a náměstkovi pro dopravu. Vzhledem k nové organizační 
struktuře a personálním změnám se od 1. února oddělení přejmenovalo na „Oddělení marketingu 
a PR“. 

 

Akce za účasti společnosti 

Za sledované období se Oddělení marketingu a PR podílelo na realizaci či zcela organizovalo následující 
akce:  

• Pracovní skupina Smart City 

Proběhla celkem dvě pravidelná zasedání této pracovní skupiny, první se uskutečnilo 9. ledna 2019 
v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, druhé poté 20. února v prostorách společnosti 
Operátor ICT.  

• Tisková konference ke spuštění projektu EPC v Obecním domě 

Ve spolupráci se společností ČEZ ESCO se v Obecním domě uskutečnila tisková konference ke spuštění 
projektu EPC. Za naši společnost na konferenci vystoupil a projekt prezentoval generální ředitel Michal 
Fišer. Konference se účastnila asi dvacítka novinářů z obecných i specializovaných periodik a redakcí.  

• Návštěva nizozemských a irských studentů vysokých škol  

Oddělení zorganizovalo 19. března v prostorách CIIRK dvě jednotlivá setkání se studenty vysokých škol, 
kteří měli zájem o činnost a fungování projektů Smart Prague. Nejprve se uskutečnilo setkání 
a prezentace pro nizozemské studenty vysokých škol (obor Smart Cities) a ve stejný den pak pro 
studenty z Irska.  
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• Příprava konference ISSS v Hradci Králové  

 Na konferenci ISSS prezentovali zástupci společnosti projekt regionálního dopravního systému PID 
Lítačka, koncept Smart Prague, projekty realizované metodou EPC a datovou platformu Golemio. 
Celkové produkční a PR zajištění akce mělo na starosti právě Oddělení marketingu a PR. 

• Předání cen krajského kola soutěže Zlatý erb  

Oddělení marketingově a mediálně zajištovalo přihlášení, přípravu a následnou medializaci předávání 
cen pražského krajského kola soutěže Zlatý erb 2019. V krajském kole uspěly a byly oceněny dva 
projekty naší společnosti: regionální dopravní systém PID Lítačka a datová platforma Golemio.  

• 20-20 Cities Urban Innovation meeting  

Oddělení produkčně a mediálně zajišťovalo akci „20-20 Cities Urban Innovation meeting“, kterou 
poprvé hostila Praha. Během dvou dní se do Prahy sjeli experti na problematiku městských inovací 
a řešení. Akci zahájil pražský primátor Zdeněk Hřib a za společnost Operátor ICT vystoupil v úvodním 
projevu a dále panelu věnovanému Smart City a metodě EPC generální ředitel Michal Fišer. 

• Prague City Data Congress 2019 

Oddělení marketingu a PR kompletně produkovalo druhý ročník Prague City Data Congress 2019, který 
se letos uskutečnil v prostorách pražského CAMP. Akce probíhala pod záštitou primátora hlavního 
města Prahy. Mezi třicítkou panelistů byli zástupci a zástupkyně více než 12 evropských zemí, registraci 
na kongres potvrdilo 280 účastníků. Mediálními partnery akce byly portál lupa.cz, Svět chytře a Ty 
Internety.    

• URBIS Smart City Fair, Brno  

Ve dnech 5. a 6. června se společnost Operátor ICT zúčastnila jednoho z největších českých veletrhů 
zabývajícího se chytrými řešeními ve městech. Představeny byly projekty Smart Prague a datová 
platforma hlavního města Prahy Golemio.  

• Konference „Úspory energií v budovách – EPC jako způsob financování energ. úspor“ 

Společnost Operátor ICT se představila 19. června na konferenci zabývající se metodou EPC. Za účasti 
expertů na metodu EPC zástupci společnosti představili projekty Smart Prague spadajících 
do problematiky energetických úspor.  

 

Marketingové akce 

• Branding P+R parkoviště v Letňanech  

Na konci února bylo označeno parkoviště P+R v Letňanech, které umožňuje platbu za parkovné přímo 
z aplikace Moje Praha. Rovněž byly vytisknuty nálepky informující řidiče o možnosti této platby.   
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• Příprava brandingu Škodova paláce 

Během měsíce března byl graficky zpracován návrh nového polepu Škodova paláce v souvislosti 
s novinkami týkajícími se regionálního dopravního systému PID Lítačka. V měsíci únoru byla 
uskutečněna částečná úprava vizuálů v interiérech (nový ceník a informace o speciálních edicích karty 
Lítačka).  

• Kampaně na městském mobiliáři  

Od 26. 2. do 11. 3. byla připravena komunikační kampaň informující o mobilní aplikaci PID Lítačka na 35 
kusech CLV ploch na území hlavního města.  

Na konci měsíce března byly vylepeny nové B5 vizuály na všech zastávkách MHD v Praze informující 
o dopravní aplikaci PID Lítačka (letáky byly vyhotoveny v česko-anglické jazykové verzi).  

Od 12. 3. do konce měsíce června poté pokračovala komunikační kampaň o mobilní aplikaci PID Lítačka, 
opět na 35 ks CLV ploch v Praze.  

• Náborová kampaň Golemio   

 V průběhu měsíce března byly graficky zpracovány a vytisknuty informační letáčky informující o datové 
platformě Golemio a možnosti stáží/práce v datové platformě. Letáčky byly distribuovány 
na vybraných vysokých školách v Praze.  

• Uživatelské školení na P+R v Letňanech  

V pátek 21. června se na parkovišti P+R v Letňanech uskutečnilo uživatelské školení, které řidičům 
představilo možnost placení parkovného prostřednictvím mobilní aplikace Moje Praha. Uživatelům 
byly rozdávány letáky a káva. V měsíci červenci dojde k vyhodnocení tohoto uživatelského školení, a to 
z pohledu stažení aplikace Moje Praha a jejich aktivních uživatelů.    

• Rádiová kampaň na mobilní aplikaci PID Lítačka  

V posledních dvou červnových týdnech probíhala na vybraných rádiích v Praze a ve Středočeském kraji 
(spadajících do společnosti RadioHouse) reklamní kampaň informující posluchače o mobilní aplikaci 
PID Lítačka. Vyhodnocení úspěšnosti kampaně bude probíhat na začátku července.  

 

 Mediální pokrytí  

 Za první pololetí bylo vydáno celkem jedenáct tiskových zpráv týkajících se projektů společnosti:  

• 11. 1. 2019 „Zapojte se do soutěže a vyhrajte roční Lítačku“ 
• 18. 1. 2019 „Jak se v Praze parkuje? Golemio zveřejnilo data o parkování v ulicích“ 
• 12. 2. 2019 „Hlavní město Praha bylo oceněno v soutěži o nejlepší energeticky úsporné 

projekty“ 
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• 22. 2. 2019 „Prahou kvalitněji a komfortněji (nejen) na kole: společnost Operátor ICT nově 
zajistí monitorování cyklistické dopravy“ 

• 7. 3. 2019 „Praha modernizuje budovy. Projekt energetických úspor od ČEZ ESCO sníží spotřebu 
v Obecním domě, na Výstavišti Holešovice i v Aquacentru Šutka“ 

• 26. 3. 2019 „S Lítačkou po Praze a Středočeském kraji svobodně a s přehledem – nyní i díky 
Revolutu“   

• 1. 4. 2019 „Projekty Smart Prague se představují na konferenci ISSS v Hradci Králové“ 
• 5. 4. 2019 „Mobilní aplikace Moje Praha nově se sdílenými elektrokoly“ 
• 17. 4. 2019 „Na parkovišti P+R v Letňanech plaťte za parkovné prostřednictvím aplikace Moje 

Praha“ 
• 13. 5. 2019 „Mobilní aplikace PID Lítačka se neustále vylepšuje“ 
• 16. 5. 2019 „Prague City Data Congress 2019 přivítá světové experty a expertky na městská 

data“  

Za sledované období se rovněž uskutečnilo několik rozhovorů týkající se společnosti a jejích projektů. 
Jednalo se především o následující média: TV PRAHA, Deník N, magazín Flowee, Český rozhlas 
Radiožurnál a Česká televize.  

V rámci interní komunikace byly každý pátek všem zaměstnancům zasílány „Páteční zprávy z Operátora 
ICT“ shrnující nejzajímavější zprávy o společnosti za uplynulý týden.     

 

Odbor interních služeb 

Oddělení sekretariátu a komunikace s MHMP 

Oddělení Sekretariátu pro všechny zaměstnance OICT, a.s., každé čtvrtletí pořádá ALL STAFF MEETING, 
kde jsou všichni navzájem informováni o novinkách, změnách i dalším směřování firmy. Tato setkání 
se již stala běžnou součástí naší firemní kultury.  

Na All Staff meetingu konaném dne 23. 5. 2019, byla prezentována tato témata: 

• Novinky v naší společnosti  
• Výroční zpráva 2018 a výsledek auditu  
• Představení odd. strategického rozvoje a obchodu 
• Prezentace zahraničních a tuzemských pracovních cest 

 
Kromě této pravidelné aktivity se v sídle firmy konají každotýdenní porady vedení, jedenkrát do měsíce 
se schází ke svým jednáním představenstvo společnosti a nově se též jedenkrát do měsíce sídlo 
Operátora stává zázemím pro setkání dozorčí rady. 
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Výroční zpráva 2018 

Výroční zpráva byla zfinalizována v květnu 2019, následně schválena představenstvem společnosti 
27. 5. 2019, dozorčí radou 3. 6. 2019 a TISKem R-33582 1338 z 24. 6. 2019 byla Výroční zpráva celkově 
vzata na vědomí a účetní závěrka společnosti Operátor ICT, a.s., za rok 2018 byla schválena. 

 

Oddělení lidských zdrojů  

Společnost za sledované období eviduje následující počet zaměstnanců a zaměstnankyň dle 
organizační struktury: 

Poznámka: V tomto počtu zaměstnanců nejsou uvedeny smlouvy dozorčí rady a představenstva.  
*K 31. 1. 2019 platila ještě stará organizační struktura, od 1. 2. 2019 jsou data sumarizována v rámci 
nové organizační struktury. Hodnoty obsahují aktivní zaměstnance ve sledovaném období. 
 

*Úsek Hlavní pracovní poměr  

(počet zaměstnanců) 

rok 2019 

Dohody 

(počet zaměstnanců) 

rok 2019 

Celkem za úsek 

(počet zaměstnanců) 

rok 2019 

Kvartál stav 
do 
30/4 

2Q 
stav k 
30/6 

3Q 
stav k 
30/9 

4Q 
stav k 
31/12 

stav 
do 
30/4 

2Q 
stav k 
30/6 

3Q 
stav k 
30/9 

4Q 
stav 
k 31/12 

stav 
do 
30/4 

2Q 
stav k 
30/6 

3Q 
stav k 
30/9 

4Q 
stav 
k 31/12 

Úsek strategického 
rozvoje a interních 
služeb 

29 31   11 11   40 42   

Úsek podpory 
uživatelů 

37 37   10 11   47 48   

Úsek provozu ICT 15 19   1 1   16 20   

Úsek projektového 
řízení a fondů 

15 15   28 30   43 45   

Úsek vývoje 
a architektury 

16 16   8 11   24 27   

Celkem 112 118   58 64   170 182   

Nárůst             



 

 
Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto 
dokumentu. 

 
Strana 9/22 

Odd. Lidských zdrojů v průběhu 2Q řešilo především téma náboru, kdy se jednalo i s personálními 
agenturami. Mimo běžné personální administrativy, kdy bylo zprocesováno cca 40 nástupů, jsme mezi 
zaměstnance distribuovali i dotazník zaměřený na analýzu vzdělávacích potřeb. Ke konci kvartálu nás 
standardně čekalo vyhodnocení KPI H1 2019, jejichž nastavení projde v druhém pololetí úpravou 
Metodiky o odměňování.  
 

Oddělení financí, účetnictví a správy majetku 

V dubnu 2019 byl ukončen statutární audit za hospodářský rok 2018. Závěrečný výrok auditora je “Bez 
výhrad“. 
Naše společnost je ze zákona součástí konsolidačního celku ČR od r. 2016. Proto jsme v červnu 2019 
vypracovali a odeslali na Ministerstvo financi ČR „Pomocný konsolidační přehled“ za rok 2018. 
 
Za období 1-6/2019 společnost hospodařila s následujícími parametry: 

• Tržby                    102,8 mil. Kč 
• Náklady               96,5 mil. Kč 
• Zisk                        6,4 mil. Kč 

 

Oddělení právních služeb 

V rámci sledovaného období se právní oddělení OICT podílelo zejména na veřejných zakázkách 
pro zajištění provozu OICT (platební brána pro vybrané prodejní kanály, dílčí zakázky malého rozsahu 
provozního charakteru) a pro zajištění zahajovaných projektů. Nedílnou součástí právních služeb byla 
příprava klíčových materiálů pro Radu hl. m. Prahy a pro Komise Rady (pro ICT a SC) – nové smlouvy, 
end reporty k vybraným projektům a další koncepce projektů. 

V období druhého kvartálu také úspěšně Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Středočeského a Libereckého 
kraje schválili uzavření Memoranda připravovaného v koordinaci s Libereckým a Středočeským krajem 
a na jeho základě již vznikl interní návrh provozní smlouvy o poskytování služeb MOS do Libereckého 
kraje. OICT nyní koordinuje podpisy zúčastněných smluvních stran a jedná o finální podobě provozní 
smlouvy s organizátorem dopravy v Libereckém kraji. 

V návaznosti na podnět týmu Datové platformy Golemio připravilo právní odd. pro představenstvo 
společnosti interní analýzu ke zveřejnění konkrétních zdrojových kódů, které jsou dílem odd. interního 
vývoje, pod open source licencí. Dořešení této otázky, která je zásadní zejména z ekonomického 
hlediska a hlediska péče řádného hospodáře, proběhlo na následujících zasedáních představenstva 
OICT tak, že tento záměr byl schválen, kdy do konce druhého kvartálu proběhne uveřejnění příslušných 
kódů pod konkrétní licencí MIT. 
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Mimo výše uvedené nejvýznamnější projekty právní oddělení i nadále zabezpečuje standardní právní 
pomoc pro úseky napříč celou společností.  

Úsek provozu ICT 

V průběhu sledovaného období byly ve spolupráci s odborem informatiky MHMP zahájeny činnosti 
k převzetí správy datových center, správy koncových zařízení, eIDAS. Veškeré činnosti jsou ve fázi 
přípravy. Probíhají pravidelná setkání, na nichž jsou jednotlivá témata upřesňována. 

 

Statistiky provozu systému MOS v období 27. 8. 2018–17. 7. 2019 

Statistiky systému PID Lítačka 

Registrované aktivní účty k 17. 7. 2019: 368 729 

 

Počet prodaných kuponů přes e-shop pidlitacka.cz k 17. 7. 2019: 290 557 

Počet prodaných kuponů prostřednictvím přepážek OICT k 17. 7. 2019: 59 257 
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Celkové tržby prostřednictvím e-shopu pidlitacka.cz k 17. 7. 2019: 419 838 261 Kč 

Celkové tržby prostřednictvím přepážek OICT k 17. 7. 2019: 81 256 893 Kč 

 

Počet prodaných kuponů OICT celkem k 17. 7. 2019: 349 814 

Počet prodaných kuponů DPP celkem k 17. 7. 2019: 1 475 012 
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Celkové tržby OICT k 17. 7. 2019: 501 095 154 Kč  

Celkové tržby DPP k 17. 7. 2019: 1 446 874 536 Kč 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Vývoj počtu prodaných kuponů celkem

Kupony OICT Kupony DPP

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1E+09

1,2E+09

1,4E+09

1,6E+09

Vývoj tržeb celkem

Tržby OICT Tržby DPP



 
 
 

13 
 

Úsek podpory uživatelů  

Úsek spojuje dle organizační struktury několik oddělení. V první řadě se jedná o provoz karty Lítačka 
směrem k uživatelům. Úsek tedy zahrnuje oddělení prodeje, oddělení podpory a oddělení infolinky. 
Klíčové změny se odehrávají především na straně odbavovacího systému, který je nadále v úseku 
provozu ICT. Přesto se i v oddělení prodeje snažíme zlepšovat služby směrem k zákazníkovi, například 
jsme zavedli focení klientů přímo na přepážkách a do konce roku bychom rádi umožnili klientům 
objednávání na přepážky on-line. 

Výměna a vydání nové karty Lítačka: 

Karty 
Měsíc Celkem Nové Vyměněné 

2019-04 8 621 3 332 5 289 
2019-05 8 739 3 206 5 533 
2019-06 4 336 3 028 5 413 

 

Expresní a dávková výroba karet Lítačka: 

Druh výroby 
Měsíc Expresní Dávková 

2019-04 6 760 1 861 
2019-05 6 788 1 951 
2019-06 6 500 1 941 
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Doručení dávkové výroby: 

Doručení dávkové výroby 
Měsíc Osobně Poštou 

2019-04 25 1 836 
2019-05 9 1 942 
2019-06 11 1 930 
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V rámci tohoto úseku řídíme i projekt nové pražské turistické karty. Na základě rozhodnutí Rady HMP 
jsme podepsali smlouvu s odborem kultury a cestovního ruchu MHMP, která zajišťuje v maximální 
možné míře využití modulů a funkcionalit odbavovacího systému MOS. V současné chvíli finalizujeme 
zadávací dokumentaci k vypsání výběrových řízení pro tyto jednotlivé komponenty systému. K zahájení 
testovacího provozu systému dojde k 1. 1. 2020. 

Dalším oddělením z úseku podpory uživatelů je oddělení podpory webových a mobilních aplikací, 
pod které spadají následující projekty: 

Pro projekt Praha sportovní a Praha volnočasová je ze strany OICT nadále zajišťovaná veškerá redakční 
činnost a internetová prezentace. Současně probíhá technická podpora k jednotlivým akcím projektů, 
jako je Měsíc náborů do sportovních klubů či Týden sportu zdarma. Za projekt Praha sportovní byla 
nově vytvořena unikátní databáze sportovně zaměřených fitparků v Praze, která je celá k dispozici 
na internetových stránkách projektu. 

Pro aplikaci Moje Praha jsou nyní dokončovány vývojové a grafické práce v rámci release nového UX 
rozhraní, kterým dojde k posunutí aplikace směrem k příjemnějšímu a efektivnějšímu ovládání 
a zobrazování informací. Nové rozhraní bylo navrženo na základě analýzy uživatelských preferencí 
a dat využití jednotlivých funkcí aplikace. 

Od 1. 5. postupně přebíráme technickou a procesní agendu systému změňte.to, který byl do té doby 
financován Odborem rozvoje a financování dopravy MHMP a provozován externím dodavatelem. 
K 1. 7. byla oficiálně převzata plná agenda zahrnující provoz a proces zpracování uživatelských 
podnětů. V průběhu migrace systému k OICT byly ze strany Kanceláře primátora obdrženy požadavky 
na rozvoj, které byly zpracovány a následným vývojem převedeny do nové verze aplikace. 

V rámci oddělení koordinace MHMP a MČ zajišťujeme především služby pověřence v rámci Nařízení 
2016/679 obecně známého jako GDPR. Mezi naše zákazníky patří nejen MHMP, kde prostřednictvím 
objednávky zajišťujeme služby pověřence pro některé takzvané malé městské části. Službu zajišťujeme 
i pro městskou část Praha 21 a pro vybrané školy a školky na městských částech. Aktuálně připravujeme 
strategii komunikace k městským částem a strategii koordinace MHMP a MČ, díky které lépe 
definujeme další projekty oddělení.  
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Úsek Projektového řízení a fondů  

V rámci sledovaného období pokračovala realizace projektů svěřených v rámci příkazní smlouvy 
k naplňování konceptu Smart Prague. Středobodem tohoto období byla prezentace hlavního města 
a konceptu Smart Prague v rámci konference Smart City Expo World Congress 2018 v Barceloně. Zde 
byly představeny především tři klíčové projekty tohoto konceptu, MOS, Golemio a Virtualizace. 

Končící pilotní projekty 

Kompresní (solární) odpadové nádoby 

K projektu probíhají stále práce na přípravě návrhu roll-out tohoto řešení v souvislosti s požadavky 
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1053 ze dne 15. 5. 2018, které ukládá OICT a TSK v konzultaci s Pražskými 
službami navrhnout společně řešení pro rozšíření této technologie. Byly ukončeny přípravy 
na mapování umístění košů a vyčíslení finanční náročnosti jejich nákupu. Bylo projednáno s památkáři 
a získány požadavky ze strany IPR. Probíhají jednání s Pražskými službami, a.s., ohledně dalšího 
postupu, způsobu pořízení košů, realizace výběrového řízení atd. 

Celoměstský e-carsharing 

Obě zadávací řízení byla zrušena rozhodnutím RHMP. Probíhá zahájení činnosti pracovní skupiny 
na úrovni vedení města za účasti OICT. Pracovní skupina by měla formulovat finální vizi přístupu 
ke carsharingu v HMP. Proběhlo úvodní jednání skupiny, kde bylo jasně řečeno, že Praha nebude sama 
zajišťovat carsharing, nýbrž půjde o aktivitu k vybudování nabíjecích stanic. 

Chytrá světla (PLUS) – Karlínské náměstí 

Projekt byl zhodnocen oddělením datové platformy z hlediska kvality získávaných dat z instalované 
senzorické sítě jako velmi hodnotný. Umožnuje kvalitní poskytování informací o lokálním stavu 
životního prostředí na území mikrolokality. Probíhá jednání s THMP o převzetí do provozu, bylo 
navrženo přesunout všechny LED lampy do oblasti Hostivařského nádraží, kde nemá smysl udržovat 
senzory. Ty budou demontovány a bude připraven nový projekt na jejich osazení v jiných lokalitách. 
End report bude vypracován následně. 

Pěšky do školy 

Pražské matky se rozhodly z kapacitních důvodů na projektu neparticipovat. Tím byl vyčerpán poslední 
možný směr, jak tento projekt realizovat. Byl připraven krátký End report, který shrnuje důvody 
ukončení projektu. 

Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště 

Do 15. 6. probíhá pilotní provoz na parkovišti Letňany. Následně bude vyhotoven end report. 

Digitální měření energií 

Pilotní provoz probíhá ve Vrtbovském paláci do 31. 5. 2019, následně rutinní provoz, 150 měřidel 
energií v majetku OICT, následná příprava end reportu do RHMP 09/2019.  
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Indoor navigace Škodova paláce 

V rutinním provozu od 28. 9. 2018, OICT vlastní zdrojové kódy, máme OBJ od MHMP na zajištění 
provozu aplikace, příprava endreportu, bude předložen RHMP v 06/2019. OICT by mělo zajistit rutinní 
provoz ve stávajícím rozsahu ve Škodově paláci. 

Automatický odpovídač 

Pilotní provoz skončil 06/2018, OICT vlastní kódy, strukturu odpovídače lze použít u nového 
odpovídače v rámci MOS, příprava end reportu na RHMP 07/19. 
 
Chytré lavičky 

Pilotní provoz skončil 01/2018, end report před projednáním RHMP 06/2019, OICT doporučuje 
implementaci rutinního provozu s podmínkou projednání s IPR, MHMP OPP a další. 
 
Porovnání technologií pro řízení VO 

PZ schválen Komisí, nicméně zastaven, protože THMP si bude řešit samostatně bez OICT. 
 
Senzorická zařízení na území HMP 

Neschválen PZ na Komisi RHMP pro SC, přepracováváme ve spolupráci s IPR. 
 

Probíhající projekty 

Intermodální plánovač trasy 

PZ schválen, příprava marketingového průzkumu a TISKu na RHMP.  
 
EPC budovy 

Projekt je v současnosti v implementační fázi. Proběhla validace současného skutečného stavu 
technologií v předmětných budovách. Na základě výsledku této validace připravujeme dodatek 
ke smlouvě s dodavatelem.  

Komplexní řízení energetiky v budovách MHMP s využitím energetického managementu 

Byla instalována všechna potřebná měřidla. Zároveň byl implementován SW dle požadavků 
OICT. Realizace, 1. 6. začátek pilotního provozu na 2 roky. 

Energetický ekosystém 

Finalizována metodika (1. a 2. fáze). Připraven Tisk zajišťující 3. a 4. fázi projektu. Tisk byl schválen 
RHMP.   

Dobíjecí stanice na elektromobily 

Probíhá schvalovací/vyjadřovací proces s TSK. 
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Pilotní provoz elektroautobusu se čtyřpólovým nabíjením 

K projektu bylo podepsáno memorandum o spolupráci se zúčastněnými stranami. Původně navržená 
trasa „Airport Express“ nebyla nakonec ze strany DPP a ROPID schválena, nepovažují jí za technicky 
vhodnou. Aktuálně navrhují trasu v oblasti Nových Butovic, zjišťují se možnosti instalace dobíjení. 

Inteligentní řízení svozu odpadu 

Pilotní provoz, příprava dodatku k Inhouse smlouvě, prodloužení do 01/2020. 

Chytrá Náplavka 

Projekt má přímou návaznost na první fázi revitalizace Náplavek, kterou má v gesci TCP, a.s. Druhá fáze 
již po domluvě obsahuje požadavky na moderní technologie. Probíhají jednání s TCP také v návaznosti 
na zamýšlenou rekonstrukci kobek Náplavky. 

eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče 

Probíhá pilotní provoz části projektu – Tísňová péče, v systému je zapojeno přes 100 pacientů/klientů. 
Byl vysoutěžen dodavatel Integrační platformy – probíhá dokončení implementační fáze 
IP.  Implementace fáze telemedicíny, dodatek k Inhouse smlouvě na prodloužení projektu do 01/2020 
v TED připomínkovém kolečku. 

Malá elektromobilita 

Realizace, PZ předložen RHMP, podána žádost o čerpání z MŽP. 

 

Připravované projekty 

Realizace P+R ve Středočeském kraji 

Došlo k vypracování projektového záměru, který byl předložen a schválen Komisí RHMP. Aktuálně 
probíhají předtržní konzultace, jejichž výsledkem bude stanovení způsobu realizace, tzn. zda vlastním 
vývojem, veřejnou zakázkou nebo spoluprací s vybraným partnerem. 

E-kuka vozy 

Projektový záměr byl projednán s náměstkem Hlubučkem. Nedoporučil nákup velkých KUKA vozů, ale 
budeme pokračovat v přípravě PZ na tzv. malé košovky (svozové elektromobily do centra města – pěší 
zóna). 

Kolárny 

OICT převzal déle připravovaný projekt Koláren od RFD / TSK. Po úvodní analýze doporučujeme vrátit 
se na začátek a definovat cíl / přínosy a pak teprve hledat vhodné technické řešení. Rozpracováváme 
projektový záměr. 
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SMS jízdenky 

Úsek proj. řízení byl připraven poskytnout projektového manažera/ku pro řízení projektu, jakmile bude 
rozhodnuto o jeho realizaci. Aktuálně bylo na politické úrovni rozhodnuto, že SMS jízdenky zůstanou 
v provozu u DPP. 

Městský kamerový systém 

V přípravě. 

Portál Pražana 

Proběhl úvodní workshop. Role OICT v projektu zatím nebyla definována. 

Koncepce elektromobility 

V souvislosti s ukončením e-carsharingu jsme navrhli, aby byl OICT pověřen zpracováním koncepce 
elektromobility. Návrh TISKu je aktuálně v připomínkovém kolečku na MHMP. 

OICT jako manažer energetických úspor 

Vzhledem k úspěšným výstupům z projektů energetického managementu a EPC chystáme návrh TISKu, 
který by zmocnil OICT, aby nabídl Praze, městským částem i městským společnostem službu manažera 
energetických úspor.  

 

Ostatní projekty a aktivity úseku 

V řešeném období pracovníci a pracovnice projektové kanceláře také spolupracují na přípravě projektů 
v návaznosti na MOS a Lítačku, jedná se především o přípravu Intermodální navigace a také na přípravě 
pravidel pro využití karty Lítačka a systému MOS třetími stranami. Úsek také realizuje pracovní skupiny 
Smart Prague, které slouží pro koordinaci projektů Smart Prague řízených třetími stranami (TSK, IPR, 
DPP apod.). Současně spolupracoval s městskými částmi na připomínkování projektových záměrů, 
které byly navrženy k podpoře v rámci účelových převodů prostředků z vůle Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
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Úsek vývoje a architektury 

Vedením nově zřízeného úseku byl od 1. května 2019 pověřen nově zvolený člen představenstva  
Ing. Michal Kraus, MBA. Ve sledovaném období byly stanoveny tyto hlavní cíle: 

• nastavení interních procesů a nastartování fungování Úseku vývoje a architektury jako celku 
• zajištění nezbytně nutné vývojové kapacity a zahájení aktivit vedoucích  

k dlouhodobému doplnění lidských zdrojů 
• zahájení spolupráce na softwarových projektech s MHMP a městskými společnostmi 
• zajištění schválení open-source datové platformy představenstvem společnosti 

Stanovené cíle se podařilo naplnit. 

 

Oddělení IT architektury 

Do nově vzniklého oddělení byl přijat Senior enterprise architekt, Solution architekt / Business analytik 
a Aplikační architekt. Oddělení zahájilo spolupráci s klíčovými institucemi HMP v oblasti analýzy  
a návrhu architektury software: 

• Magistrát hl. m. Prahy – návrh a implementace prototypu řešení Portálu Pražana 
• Institut rozvoje a plánování hl. m. Prahy – SW pro Finanční a kontrolní řízení 
• Technická správa komunikací – SW pro digitalizaci procesů záborů 

 

Oddělení vývoje 

Oddělení pokračovalo v rozvojových aktivitách Moje Praha a PID Lítačka dle požadavků Úseku 
strategického rozvoje a interních služeb. Byl dokončen vývoj prototypu SW datové platformy  
a zahájen navazující vývoj SW datové platformy pro rutinní provoz. Dále byl zahájen „code review“ 
zdrojových kódů prototypu datové platformy za účelem zveřejnění pod licencí open-source. 
V neposlední řadě byla zajištěna implementace portálu epetice.praha.eu dle požadovaného 
harmonogramu MHMP.  

Potřebná vývojová kapacita na projektech byla zajištěna interními zdroji a doplněna bodyshopem 
vysoutěžené společnosti Devlop s.r.o. (VZMR). V rámci bodyshopu byla rovněž zajištěna kapacita UX 
designer – společnost 4Works Solutions s.r.o. (VZMR). 

 

Oddělení City Data Lab 

Oddělení zajistilo úspěšné pořádání druhého ročníku konference Prague City Data Congress za účasti 
významných světových osobností v oblasti dat.  Konference se konala v prostorách Centra architektury 
a městského plánování (CAMP). V rámci rozvojových aktivit SW datové platformy byly připraveny 
kompletní podklady pro schválení publikace SW datové platformy představenstvem společnosti pod 
licencí open-source. Radou hl. m. Prahy byl schválen TISK zajišťující provoz oddělení City Data Lab 
v rutinním provozu.  
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Virtualizace Prahy 

V rámci pilotní části projektu Virtualizace Prahy byla dokončena a akceptována II. fáze plnění 
od společnosti GreyDot. Paralelně byla zahájena finalizace třetí fáze využívající přímého napojení 
na datové zdroje nového řešení SW datové platformy.  

Obrázek 1: Ukázka uživatelského rozhraní 

 

Obrázek 2: Záběr z brýlí Hololens – proudění vzduchu 
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Obrázek 3: Záběr z brýlí Hololens – polohy autobusů PID (mimo autobusů DPP) 

 

 

K 30. 6. 2019 bylo ukončeno členství projektu v rámci Centra města budoucnosti CIIRK ČVUT Praha. 
Projekt nyní hledá nové zázemí pro umístění fyzického modelu Prahy a zázemí týmu. Probíhají jednání 
o možné spolupráci/partnerství s Národním kompetenčním centrem.  

Od 1. 7. 2019 projekt přešel z pilotního do rutinního provozu. V souvislosti s rutinním provozem 
probíhá formování nové strategie projektu s ohledem na potřeby klíčového partnera – Institutu rozvoje  
a plánování hl. m. Prahy v oblasti zpracování 3D dat a využití a dalšího rozvoje IPR 3D modelu Prahy. 


