
 

Zpráva o činnosti představenstva 

společnosti Operátor ICT, a.s.  

 

O společnosti 

Akciová společnost byla založena jediným 

zakladatelem, hlavním městem Prahou, na základě 

zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu 

dne 03. 03. 2014. 

Hlavním účelem společnosti je poskytování služeb 

hlavnímu městu Praha v rámci plnění úkolů svěřených 

společnosti jejím zakladatelem. Poskytování služeb 

zakladateli v rámci plnění svěřených úkolů zároveň 

představuje hlavní činnost společnosti vykonávanou za 

každé účetní období v rozsahu více než 80 % z celkové 

činnosti společnosti. Společnost je oprávněna v rozsahu 

své volné kapacity vykonávat doplňkovou 

podnikatelskou a obchodní činnost i ve prospěch 

třetích osob za účelem vytváření zisku, vždy však při 

zachování minimálního rozsahu hlavní činnosti pro jejího 

zakladatele. 

Tato zpráva o činnosti představenstva společnosti se 

vztahuje k období 10.-12.měsíce 2019, tj. 4Q 2019, je 

vypracována jednotlivými řediteli úseků a předkládána 

na řádné zasedání dozorčí rady konané dne 10.3.2020. 

 

Kontaktní údaje 

Operátor ICT, a.s. 

Dělnická 213/12 

170 00 Praha 7 
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Ad 1_Personální agenda 

Složení představenstva ve 4Q 2019  
Pozn.  

ve 4Q (k 15.10.2019) odešel na vlastní žádost ze složení představenstva Ing. Pavel Tesař  

ve 4Q (k 31.12.2019) byla ze složení představenstva a ze své funkce odvolána Bc. Bc. Petra Burdová  

 

 

Společnost za sledované období eviduje následující počet zaměstnanců dle organizační 

struktury: 

*Úsek 

Hlavní pracovní poměr  Dohody Celkem za úsek 

(počet zaměstnanců) (počet zaměstnanců) (počet zaměstnanců) 

rok 2019 rok 2019 rok 2019 

Kvartál 
stav 
do 

30/4 

2Q 3Q 4Q 
stav 
do 

30/4 

2Q 3Q 4Q 
stav 
do 

30/4 

2Q 3Q 4Q 

stav k 
30/6 

stav k 
30/9 

stav k 
31/12 

stav k 
30/6 

stav k 
30/9 

stav 
k 31/12 

stav k 
30/6 

stav k 
30/9 

stav 
k 31/12 

Úsek strategického rozvoje a 
interních služeb 

29 31 27 30 11 11 10 12 40 42 36 43 

Úsek podpory uživatelů 37 37 42 40 10 11 10 9 47 48 52 49 

Úsek provozu ICT 15 19 26 30 1 1 2 3 16 20 28 34 

Úsek projektového řízení a fondů 15 15 16 18 28 30 37 36 43 45 53 54 

Úsek vývoje a architektury 16 16 22 23 8 11 16 21 24 27 38 45 

Celkem 112 118 133 141 58 64 75 81 170 182 208 225 

Nárůst oproti minulému Q  5% 13% 6%  10% 17% 8%  7% 14% 8% 

 

 

 

 

 

  

Jméno  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) do 31.12.2019 

Ing. Pavel Tesař Člen/exekutivní 1. dubna 2018  do 15.10.2019 

Ing. Michal Kraus, MBA Člen/exekutivní 1.května 2019  trvá 

Ing. Josef Švenda Člen */exekutivní 1.srpna 2019  trvá 
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Ad 2_Povinné informace předkládané Dozorčí radě dle Stanov společnosti Operátor ICT, 

a.s. za 4Q. 2019 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál ve 4Q 2019 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 4Q 2109 je přílohou tohoto dokumentu 

 

c. Informace o převodu nemovitého majetku s hodnotou nepřesahující 5.mil.Kč 

Ve sledovaném období nedošlo k převodu žádného nemovitého majetku 

 

d. Informace o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti 

Informace je přílohou tohoto dokumentu 

 

e. Informace o vzniku a vývoji zásadních rizik s potencionálním či faktickým vlivem 

na fungování společnosti 

Ve sledovaném období se nevyskytla žádná rizika s potencionálním či faktickým 

vlivem na fungování společnosti 

 

f. Informace o schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách 

Ve sledovaném období nebyla provedena žádná změna organizační struktury 
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Ad _3 Informace o významných událostech za sledované období za jednotlivé úseky 

a) Michal Fišer, generální ředitel společnosti OICT, a.s.  

Manažerské shrnutí: 

Ve 4Q 2019 byla činnost společnosti zaměřena především stabilizaci provozu klíčových 

aplikací, zejména MOS, a to v souvislosti s aktualizací a rozvojem některých jeho částí (např. 

mobilní aplikace PID Lítačka), kontinuální přípravu procesu přebírání agend ze strany MHMP 

(DC, Síťová infrastruktura) i zajištění stávajících činností, jako je správa koncových zařízení nebo 

vybraných mobilních a webových aplikací, a finalizací některých projektů v oblasti Smart 

Prague. V rámci přípravy strategických cílů na rok 2020 byla dále podporována aktivita 

spočívající ve zvýšeném náboru vybraných pozic a příprava nové organizační struktury. 

Odbor interních služeb komplexně zajištuje veškerou administrativní podporu pro všechny 

členy představenstva, ředitele úseků i ostatní zaměstnance společnosti Operátor ICT, a.s. 

Všechna oddělení interního úseku se podílí na přípravách i realizacích projektů a jejich snahou 

je vytvářet ideální podmínky pro ostatní spolupracovníky, a to zejména takové, aby se každý 

zaměstnanec mohl soustředit na svou odbornost a nebyl omezován jinou administrativní zátěží. 

Společnost se ve posledním období roku 2019 snažila zrevidovat veškerou projektovou agendu, 

uzavřít dílčí části a připravit do dalšího období ještě více projektových záměrů, které budou 

po schválení akcionářem opět zvyšovat celkovou reputaci společnosti a komfort našich 

zákazníků i partnerů v Praze i dalších krajích. 

Ve 4Q proběhl také celofiremní vánoční večírek v Praze v Nebe Cocktail & Music Baru Celnice. 

Vzhledem k početnému rozšiřování počtu zaměstnanců společnosti, byla tato akce velice 

důležitou součástí při začleňování nových kolegů do kolektivu. 

 

b) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

 

V průběhu sledovaného období byly ve spolupráci s odborem informatiky MHMP zahájeny 

činnosti k převzetí správy datových center a systému pro řešení nařízení eIDAS. Probíhají 

pravidelná setkání, na nichž jsou jednotlivá témata upřesňována. Byla uzavřena rámcová 

smlouva s THMP a.s. na dodávky služeb z oblasti ICT bezpečnosti a započalo plnění první 

objednávky. Oddělení bezpečnosti zajistilo požadované penetrační testy a audit pro ROPID. 

Oddělení service desku bylo převedeno do úseku podpory uživatelů. Pokračovalo se v 

poskytování služby správy koncových stanic na MHMP a byl postupně rozšířen tým lidí 

zodpovědných za správu.  

Byly zahájeny práce na zajištění migrace MOS do nové výpočetní základy a byly činěny kroky 

k zajištění dostatečných výpočetních kapacit. Ve sledovaném období byly do produkčního 

prostředí MOS implementovány změnové požadavky na rozvoj MOSu. 
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Statistiky provozu systému MOS v období 27.8.2018 – 10.1.2020 

Statistiky systému PID Lítačka 

Registrované aktivní účty k 10.01.2020:  525735 

 

 

Počet prodaných kuponů přes e-shop pidlitacka.cz k 10.1.2020: 549 029 

Počet prodaných kuponů prostřednictvím přepážek OICT k 10.1.2020: 91 127 

 

 

Celkové tržby prostřednictvím e-shop pidlitacka.cz k 10.1.2020: 813 099 778 Kč 

Celkové tržby prostřednictvím přepážek OICT k 10.1.2020: 129 383 459 Kč 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Vývoj počtu registrovaných účtů v 

ESHOP

Počet identifikátorů

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Vývoj počtu prodaných kuponů 

OICT

Počet e-shop Počet přepážky



7 

 

 

Počet prodaných kuponů OICT celkem k 17.7.2019: 644 894 

Počet prodaných kuponů DPP celkem k 17.7.2019: 2 212 911 

 

 

Celkové tržby OICT k 10.1.2020:  939 549 132,00 Kč 

Celkové tržby DPP k 10.1.2020: 2 257 670 790,00 Kč 
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c) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

 

Z interního pohledu úseku bylo dokončeno budování týmu architektury IT, včetně 

implementace všech potřebných procesů, zavedení metodických přístupů 

(TOGAF/ArchiMate) a vytvoření sdílené repository Enterprise Architect. Dále jsme 

pokračovali v posilování interních kapacit oddělení Vývoje a odd. City Data Lab. 

Status hlavních projektů:  

 

• Ve sledovaném období se stal Operátor ICT rozhodnutím projektového řídícího 

výboru ze dne 15.11.2019 dodavatelem strategického projektu MHMP – Portál 

Pražana. K 31.12.2019 dodalo Odd. Architektury k tomuto projektu kompletní 

architektonickou studii a analýzu v rozsahu scope agend/životních situací 

schválených MHMP k implementaci v období H1/2020.  

• Oddělení architektury k 31.12.2019 dodalo další architektonické/analytické 

výstupy: Analýza registrace do MŠ a Business analýza SW TED.   

• K 31.12.2019 došlo k ukončení projektu Virtualizace Prahy.  

• V rámci oddělení City Data Lab jsme pokračovali v publikaci Open source řešení 

Datové platformy. Koncem října se konalo k tomuto tématu setkání s odbornou 

veřejností v rámci, již tradiční akce Golem I/O.  

• Ve 4Q 2019 úsek pokračoval v rozvojových aktivitách dlouhodobých projektů PID 

Lítačka a Moje Praha. 
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d) Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů 

Status klíčových projektů:  

 

1. Realizace projektů MHMP 

Byly schváleny 4 nové projekty: 

• Intermodální plánovač trasy (Komise RHMP pro SC + RHMP) 

• Datová integrace P+R (Komise RHMP pro SC) 

• Čtyřpólové nabíjení (Komise RHMP pro SC, bez RHMP) 

• Intenzita pěší dopravy (Komise RHMP pro SC) 

  

2. Personální a procesní nastavení úseku 

 Proběhlo posílení kapacit pro projektové řízení v rámci projektů MHMP (mimo oblast SP) 

Bylo přijato pět nových specialistů: Michael Štěpař, Radek Letko, Jaroslav Štěpán, Jakub 

Hora, Jiří Dvořák 

Vedení a organizace setkání / workshopů v rámci projektu Smart Prague  

Ve sledovaném období se konaly a následně byly uskutečněny tyto neformální setkání 

a setkání Pracovní skupiny Smart Prague: 

• Open Beer – Intermodální plánovač - 23.7 

• Open Beer – Intermodální plánovač - 25.7. 

• Snídaně k Chytrému svozu - 3.10. 

• Open Beer – Inovační Hub – 11.11. 

• Workshop akční plán – 28.11. 

• Pracovní skupina SP - 25.9., 11.12.  

• Rada Smart Prague, 18.12. 

  

4. Úspěšné ukončení projektů    

Ve sledovaném období byly předloženy a schváleny RHMP tyto end reporty: 

• Interiérová navigace (schválen RHMP 26.8.) 

• Automatický odpovídač (schválen RHMP 9.12.) 

• Chytré lavičky (schválen RHMP 16.12.) 

• Chytrá světla PLUS – 92ks (schválen RHMP 16.12.)  
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e) Josef Švenda, ředitel Úseku Strategického rozvoje a interních služeb 

Odbor interních služeb:  

Odbor interních služeb zajišťoval služby potřebné pro běžný provoz firmy. Ve 

sledovaném období úspěšně dokončil nábor 24 nových zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr, 18 nových zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti a poskytoval 

dodatečné služby vyplývající z neustále rostoucího počtu zaměstnanců. 

Odbor strategického rozvoje, obchodu a marketingu:  

Oddělení strategického rozvoje se zabývalo zejména spuštěním nové funkcionality 

mobilní aplikace PID Lítačka – identifikátor v mobilu. Tuto funkcionalitu plně spustilo na 

začátku prosince a do současné doby si již tuto funkcionalitu vyzkoušelo přes 50tis. 

uživatelů. Ke konci roku pak byla do testování předána další funkce aplikace, a to 

kompletní funkcionality e-shop, tedy možnost zakoupit časový kupon přímo v rámci 

aplikace. Tato funkcionalita bude po otestování spuštěna 02/2020. Členové oddělení 

nadále úzce spolupracovali při vývoji systému turistické karty – PVP. Probíhali intenzivní 

analytické a projektové práce na zapojení Libereckého kraje do systému MOS a 

v neposlední řadě byl připravován redesign e-shopu PID Lítačka společně 

s vyhodnocením současného provozu a změnou UX. 

 

Mezi nejvýznamnější marketingové a PR aktivity, které oddělení marketingu a PR 

uskutečnilo ve sledovaném období byla příprava expozice hlavního města Prahy na 

druhém ročníku veletrhu čisté mobility e-SALON. Dále příprava tiskové konference 

k aktualizaci mobilní aplikace PID Lítačka (dlouhodobé kupóny v mobilu), první místo 

v soutěži Chytrá města 2019 (projekt Chytrý svoz odpadu) či účast na Ireland Smart 

Cities and IoT Forum nebo workshop k akčnímu plánu Smart Prague za účasti primátora 

hlavního města Prahy. PR odbor vydal 9 tiskových zpráv a v komunikaci na sociálních 

sítích (Facebook Lítačky, OICT a Smart Prague, Instagram Lítačky a Smart Prague a 

LinkedIn OICT) publikoval 92 příspěvků a zpráv s dosahem na 95 000 uživatelů. V měsíci 

prosinci byla navíc uskutečněna samostatná komunikační kampaň týkající se možnosti 

nahrát si dlouhodobý časový kupón do mobilní aplikace PID Lítačka (v měsíci prosinci 

s dosahem na téměř 29 000 osob). Tuto novinku mobilní aplikace PID Lítačka využilo jen 

za první měsíc od jejího spuštění přes 40 000 cestujících. Realizovaná reklamní a 

komunikační kampaň převedení dlouhodobého časového kupónu od mobilní aplikace 

PID Lítačka Venkovní reklama byla uskutečněna na 83 plochách (RLB, rámečky v metru 

a další výlepové plochy v prostředcích hromadné dopravy) a inforgafikami s novou 

aktualizací mobilní aplikace bylo osázeno 3000 zastávek veřejné dopravy v Pražské 

integrované dopravě.   
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f) Ondřej Rulík, ředitel Úseku podpory uživatelů 

Úsek podpory uživatelů  

 

V rámci zkvalitňování služeb pro naše klienty jsme v oddělení Infolinky Lítačky implementovali 

hlasový rozcestník, který napomáhá rychlejšímu a jednoduššímu vyřízení požadavků týkajících 

se karty Lítačka nebo jízdného. V Zákaznickém centru ve Škodově paláci byla testována nová 

verze zjednodušené přepážky s podpisovými tablety. Tento nástroj v budoucnu sníží počet 

zpracovávaných papírových žádostí v oddělení Podpory a samozřejmě i náklady. 

 

V rámci úseku řídíme projekt Prague Visitor Pass, kde v tuto chvíli probíhají poslední vývojové 

práce pro jednotlivé funkční celky celého systému a došlo k zahájení procesu akceptační 

procedury objednatelem. K zahájení testovacího provozu systému dojde k 18. 2. 2020. V rámci 

úseku řídíme i projekt Praha sportovní a Praha volnočasová, u kterých jsou prováděny činnosti 

provozního charakteru, ale i koordinační například v rámci oblíbené akce Týden sportu 

zdarma. Pro aplikaci Moje Praha došlo k dalším úpravám, a právě dokončujeme funkci nativní 

placení parkovného. 

 

Oddělení koordinace MHMP a MČ zajišťuje služby pověřence GDPR a koordinuje projekty 

MHMP napříč městskými částmi. Jedná se zejména o projekty schválené orgány Celoměstské 

koncepce Hl. města Prahy, aktuálně zahajujeme implementace aplikace CityVizor a zajištění 

modulů pro elektronické zpracování fakturace ekonomického systému GINIS. 
 


