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

dne 29. července 2019

č. DR-08l19

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

na 29. července 2019 od 10:00hod. Místem jednání byla zasedací místnost společnosti Operátor

ICT, a.s., v 8. patře sídla společností na adrese ulice Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7.

: Michal Bláha (PIDR)

Jan Jakob (ČIDR)

Bc. Jíří Koudelka (ČIDR)

lng. Cyril Klepek (Č/DR)

Petr Říha (ČIDR)

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

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

(Č/PŘ), Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí odboru

interních služeb. zapisovatelka). lng. Jan Hora (poradce

primátora), lng. Josef Švenda (Č/PŘ od 1.8.2019), lng.

Ondřej Rulík (ředitel Úseku podpory uživatelů).

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

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

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

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

materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

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

(zapisovatelka) se bude účastnit celého jednání. lng. Hora (poradce primátora), který byl seznámen

sjednacím řádem DR, se také bude účastnit celého jednání a že další hosté budou přizváni dle

potřeby:

Usnesení č: DR-08l19-01I01

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

Hlasování: pro 5- proti 0 — zdržel se 0; usneseni bylo přijato.

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 D0

IČO: 02195231. DIČ: CZ02795281. OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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Detona-

Usnesení č: DR-08/19-01/02

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

Hlasováni: pro 5 — proti 0 - zdržel se 0; usnesení bylo pňjato.

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

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů

2. Vyhodnocení strategických cílů představenstva společnosti Operátor ICT, a.s. za 1

'/z 2019

3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti Operátor ICT, a.s. za 2Q 2019

4. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Operátor ICT, a.s. za 20 2019

5. stvrzení hlasování Per rollam za minulá období

a. Úprava Stanov společnosti Operátor ICT, a.s.

b. stvrzení nastavení strategických cílů představenstva společností Operátor

ICT, a.s. 2 'A 2019

6. Různé

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

o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-08/19-01l03

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

Hlasování: pro 5 - proti 0 — zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Ad 2. Vyhodnocení strategických cílu představenstva společnosti Operátor ICT, a.s. za 1 '/a

2019

P/DR konstatoval, že na dnešní zasedání je naplánováno vyhodnocení strategických cílů

představenstva společnosti Podklad s popisy o splnění cílu byl členům DR zaslán k prostudování

předem. Předseda DR na dnešním zasedání vyzval jednotlivé členy PŘ, aby popsali splnění úkolů

za svěřené úseky

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281. OR: Městský soud V Praze, oddíl B vl 19676
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DR následně PŘ uložila úkol, a to prověřit, zda by u MA Moje Praha nešel udělat

OPENSOURCE.

Ve 12.00 žádá předseda DR, členy PŘ, aby na 10 min opustili zasedání. Následně se DR shoduje
na úpravách popsaných výše a konstatuje, že vzhledem k 2x snížené sazbě a 2x zvýšené sazbě

zůstává tinálni hodnota bodů na původních

Ve 12.10 se navrací členové PŘ a předseda DR je seznamuje se závěrem jednání.

P/DR dal hlasovat o tomto usneseni:

Usnesení č: DR-08l19-02I01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

1. bere na vědomí plnění strategických cílů za 1. pololetí 2019, dle úpravy vyhodnocení
členů DR;

2.

3.

Hlasování: pro 5 - proti 0 -— zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti Operátor ICT, a.s. za 2Q 2019

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

P/PŘ okomentoval činnost představenstva za období 2Q a zodpověděl dotazy členů DR. Členové

DR nemaji k předloženému dokumentu výhrady a shodují se na potřebě tento dokument s úpravami

zveřejnit.
P/DR o schválení dokumentu i dalším postupu dává hlasovat v usnesení:

Usnesení č: DR-0Q19-03Ig1

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho
činnosti a činností společnosti za uplynulé období 2Q 2019 a ukládá představenstvu zprávu

o činnosti Operátora ICT zveřejnit s upravenou textací.

Hlasováni: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0; usnesení bylo přijata.

Operátor ICT, a.s
,
Dělnická 213l12 Praha 7, 170 oo

IČO: 02155231, DIČ: CZ02795281, 0R' Městský soud v Praze, oddíl B vl 19576
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Ad 4. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Operátor ICT, a.s. za 20 2019

P/DR otevřel tento bod jednání a požádal P/PŘ p Fiše a k tá

P/PŘ okomentoval činnost představenstva za obdob Q a dp d l dotazy členu DR

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto usnesení

Usnesení č: DR-08/19-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor lCT, a.s., bere na vědomí infonnaci o vývoji hospodaření

společnosti za 2Q 2019.

Hlasování: pro 5 — proti 0 - zdržel se 0; usnesení bylo přijato

Ad 5. Per rollam - Rozšíření podnikatelského oprávnění Stanovy OICT

Hlasování k níže uvedenému usnesení bylo vyvoláno dne 3 7 2019 formou per rollam a v souladu

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

členové dozorčí rady, a tudíž bylo dne 5.7.2019 přijalo.

Usnesení č: DR-08I19-05I01

„Dozorčí rada společnosti Operátor lCT, a.s. schvaluje změnu Stanov společnosti dle

přiloženého materiálu, konkrétně o rozšíření činnosti v čl. llI „Předmět podnikání“ o

„Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení a Poskytování služeb elektronických

infonnaci" a předkládá tento návrh k projednáníjedinému akcionáři/valné hromadě."

Hlasování: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0; usnesení bylo přijato

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

usnesení:

Usnesení č: DR-08I.19-05/02

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

5.7.2019.

Hlasování: pro 5 — proti 0 - zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Per rollam - V čení strate ick ch cílů s olečnosti na 2. ololetí roku 2019

Hlasování k níže uvedenému usnesení bylo vyvoláno dne 4.7.2019 formou per rollam a v souladu

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

členové dozorčí rady, a tudíž bylo dne 5.7.2019 přijato.

Usnesení č: DR-08/19-05l03

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

2. pololetí roku 2019 dle přiloženého materiálu.

Hlasováni: pro 5 — proti 0 —- zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

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

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR“ Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676
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P/DR konstatoval, že usneseni je nutné nyní formálně stvrdit, a proto dal hlasoval o tomto návrhu

usnesení:

Usnesení č: DR-08I19-05l04

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

5.7.2019.

Hlasování: pro 5 — proti 0 — zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad. 6. Různé/ostatní

P/DR otevřel tento bod a vyzval ostatní členy DR k případným dotazům. Členové DR se na základě

dnes probíraných bodů shodli, že požadují od PŘ společnosti na poslední zasedání DR v roce 2019

zařadit bod: Předběžné vyhodnocení strategických cílů společnosti za 2.poI.2019.

Usnesení č: DR-08/19-06/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., ukládá PŘ společnosti na poslední zasedání DR

vroce 2019 zařadit bod: Předběžné vyhodnocení strategických cílů společnosti za

2.poI.2019.

Hlasování: pro 5 — proti 0 — zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

V rámci dnešního zasedání již nebyla řešena žádná další témata.

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

protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., dne 29. 7. 2019

ve 12:30 hod. za ukončené.

Dozorčí rada se jednohlasně shodla je její příští řádné jednání proběhne zatim v rámci měsíců

září-říjen. Přesný datum bude operativně domluven a všichni dotčení s ním budou včas

seznámeni.

V Praze dne 29. 7. 2019

Zapsala: Ověřil:

Operátor ICT, a.s., Dé nlcká 213112, Praha 7, 170 00

ičo. 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddil B vl. 19675

Mgr. Gabriela Bednářová

Vedoucí odboru interních služeb

Michal Bláha

Předseda dozorčí rady Operátor lCT, a.s.

OPERÁTOR

ICT

„s//

Stránka 5 z 5

CITLIVÉ






