
 

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 1.-3.měsíce 2020, tj. 1Q 2020, je 

vypracována jednotlivými řediteli úseků a předkládána 

na řádné zasedání dozorčí rady konané dne 11.8.2020. 

 

Kontaktní údaje 

Operátor ICT, a.s. 

Dělnická 213/12 

170 00 Praha 7 
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Ad 1_Personální agenda 

Složení představenstva ve 1Q 2020 
Pozn.  

*v 1Q dne 2.1.2020 byl na zasedání PŘ, Usnesením č: PŘ/01-20/09, zvolen dočasně místopředsedou představenstva Ing. 

Josef Švenda, a to po dobu, dokud dozorčí rada nezvolí řádně další členy představenstva tak, aby počet členů 

představenstva odpovídal stanovám společnosti Operátor ICT, a.s 

 

 

 

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 2020 rok 2020 rok 2020 

Kvartál 
stav 
do 

31/3 

2Q 3Q 4Q 
stav 
do 

31/3 

2Q 3Q 4Q 
stav 
do 

31/3 

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 rozvoje obchodu, 
marketingu a interních služeb 

29    9    38      

Úsek podpory uživatelů 43    9    52      

Úsek provozu ICT 44    5    49      

Úsek projektového řízení a fondů 26    32    58      

Úsek vývoje a architektury 28    15    43      

Celkem 170    70    240      

Nárůst oproti minulému Q               

 

 

  

Jméno  Funkce Vznik členství Vznik funkce Zánik členství 

Michal Fišer MBA člen (předseda PŘ) 27. ledna 2016 (10. června 2016) trvá 

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

Ing. Josef Švenda Člen */exekutivní 1.srpna 2019  trvá 



4 

Ad 2_Povinné informace předkládané Dozorčí radě dle Stanov společnosti Operátor ICT, 

a.s. za 1Q 2020 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál v 1Q 2020 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 1Q 2020 byly předány 

 

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 byly předány 

 

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 došlo ke změně organizační struktury, a to k 1.2.2020 

 

 

Organizační struktura OICT 

platná k 31.1.2020

Představenstvo

Generální ředitel

Úsek vývoje a 
architektury

Oddělení IT 
architektury

Oddělení vývoje a 
analýzy

Oddělení Data city 
lab

Úsek projektového 
řízení a fondů

Oddělení 
projektového řízení 

a fondů

Oddělení 
projektové 

kanceláře Smart 
Prague

Úsek provozu ICT

Odbor aplikací

Oddělení IT aplikací

Oddělení 
odbavovacích a 

kartových systémů

Oddělení 
bezpečnosti a 
monitoringu

Odbor infrastruktury

Oddělení HW a 
infrastruktury

Oddělení 
konektivity

Oddělení správy 
koncových zařízení

Úsek podpory 
uživatelů

Oddělení prodeje 
OKS

Oddělení podpory 
OKS

Oddělení infolinky

Oddělení podpory 
WEB, MA a 
internetu

Oddělení 
koordinace MHMP 

a MČ

Úsek strategického 
rozvoje a interních 

služeb

Odbor interních 
služeb

Oddělení 
sekretariátu a 
komunikace s 

MHMP

Oddělení financí, 
účetnictví a správy 

majetku

Oddělení právních 
služeb

Oddělení lidských 
zdrojů

Odbor 
strategického 

rozvoje, obchodu a 
marketingu

Oddělení 
strategického 

rozvoje a obchodu

Oddělení 
marketingu a PR

Interní audit
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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: 

V 1Q 2020 vedení společnosti přistoupilo k revizi strategických cílů a vytvoření nové podrobné 

Strategie OICT do roku 2022. Tento krok byl reakcí na průběžné změny požadavků a podmínek 

na fungování společnosti a dosahování požadovaných dlouhodobých výsledků v souladu 

s cíli akcionáře.  

Z pohledu fungování společnosti Operátor ICT došlo ke změně k 1.2.2020, kdy byla upravena 

organizační struktura. Ta nyní jasněji navazuje na vytvořenou strategie společnosti, a to 

zejména realizovat činnosti v následujících třech strategických oblastech: 

• Mobilita jako služba 

• Smart Prague a Inovace 

• IT služby 

 

Současná organizační struktura dále reflektuje celkový životní cyklus produktů; obchod – návrh 

architektury – vývoj – implementace – provoz – podpora – produktové řízení 

Představenstvo

Generální ředitel

Úsek vývoje a 
architektury

Oddělení IT 
architektury

Oddělení SOA a 
integrace MHMP

Oddělení vývoje

Oddělení Data 
city lab

Úsek 
projektového 
řízení a fondů

Oddělení ICT 
projektů

Oddělení 
projektové 

kanceláře Smart 
Prague

Oddělení projektů 
energetických 

úspor

Oddělení 
koordinace 

projektů

Úsek provozu ICT

Odbor provozu

Oddělení 
kamerových 

systémů

Oddělení 
výpočetního 

výkonu, správy 
HW a konektivity

Oddělení správy 
koncových stanic

Odbor systémové 
podpory

Oddělení správy 
primárních aktivit

Oddělení správy 
sekundárních 

aktivit

Oddělení správy 
ostatních aktivit

Oddělení 
bezpečnosti

Úsek podpory 
uživatelů

Odbor kartových 
systémů

Oddělení prodeje

Oddělení 
podpory

Oddělení infolinky

Odbor podpory 
aplikací

Oddělení 
podpory web.a

mob.aplikací

Oddělení service
desk

Oddělení 
koordinace 
MHMP a MČ 

Úsek 
strategického 

rozvoje a 
interních služeb

Odbor interních 
služeb

Oddělení 
sekretariátu a 
komunikace s 

MHMP

Oddělení financí, 
účetnictví a 

správy majetku

Oddělení 
právních služeb

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení 
marketingu a PR

Oddělení rozvoje 
obchodu

Interní audit

Organizační struktura OICT 

k  1.2.2020
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V posledním měsíci sledovaného období, zasáhla do již zajetého pracovního procesu 

pandemie Covid-19, která vyzkoušela provozní připravenost zaměstnanců a vedení 

společnosti a současně umožnila otestování alternativních provozních režimů a digitální 

provozuschopnosti. 

 

b) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

Jedním z cílů úseku ve sledovaném období bylo dosažení poskytování profesionálních služeb 

pro koncové stanice na MHMP. Tato aktivita je dlouhodobá a začala tvorbou samostatné 

koncepce, která rozděluje služby na několik nosných oblastí. Jednou z těchto oblastí je 

zahájení vzdálené správy, která spustila samostatný projekt. V průběhu sledovaného období 

jsme pokračovali ve spolupráci s odbory informatiky MHMP v zásadní činnosti pro vznik trvalých 

vztahů. Datová centra jsou doposud ve správě externích dodavatelů a převzetí do vlastní 

správy přinese nejen zvýšení bezpečnosti, ale především snížení závislosti na externích 

subjektech, které dnes mají jako jediní znalosti o prostředí. Spojením více aktivit dohromady by 

mělo dojít k vyšší kvalitě poskytovaných služeb, což je hlavním cílem našeho úseku. Dále je 

nutné zmínit posun pro řešení nařízení eIDAS a souvisících agend, kde se snažíme zajistit nejen 

důvěryhodnost dokumentů, ale zároveň posunout elektronickou identitu. Předpokladem 

dobrého výsledku je samozřejmě důraz na kvalitu, aby účelově vynaložené prostředky byli 

maximálně účinné. K dalším důležitým aktivitám patří rámcová smlouva s THMP a.s. na 

dodávky služeb z oblasti ICT bezpečnosti, kde jsme odevzdali první výstupy a navrhli další 

postup. Oddělení service desku bylo převedeno do úseku podpory uživatelů. 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. 

 

c) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

Ve sledovaném období byly jako nejvíce prioritní řešeny činnosti související s projektem Portál 

Pražana. Jednalo se zejména o: 

• Převzetí platformy Portálu občana od Ministerstva vnitra 

• Adaptace platformy Portálu občana na platformu Portálu Pražana dle navržené 

přechodové architektury 

• Nastavení vývojového prostředí a DevOps v MS Azure 

• Nastavení a zahájení implementace Etapy 2 (termín ostrého spuštění 30.6.2020) 

• Návrh designu integračních služeb 

• Prezentace stanovených milníků projektu dle Open project stateholders 

• Příprava scope služeb pro etapu 4 (termín ostrého spuštěná 31.12.2020) 
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Lze konstatovat, že se podařilo úspěšně naplnit veškeré stanovené milníky a projekt je 

připravován v souladu se stanoveným harmonogramem. 

Dále pokračoval rozvoj/vývoj ostatních projektů: Moje Praha, Změňte to, Praha pracuje a 

další.  

Z rámci projektu Datové platformy - Golemio jsme se soustředili především na další práce pro 

ROPID. Dále jsme pokračovali v implementaci dashboardu pro PRM a přípravy datových 

zdrojů pro další projekty dle interních a externích požadavků. 

Z interního pohledu úseku pokračuje personální posilování jednotlivých týmů.  

 

d) Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů 

1. Realizace projektů Smart Prague a IT: 

 

Byl schválen nový projekt Komisí SC pro RHMP: 

• Inovativní technologie pro dopravní značení (11.2.) 

 

Byla ukončen pilotní provoz u následujících projektů: 

• Chytrý svoz odpadu (aktuálně se připravuje endreport) 

• Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče (aktuálně se připravuje endreport) 

 

Celkový počet projektů úseku se i v tomto čtvrtletní pohyboval na úrovni cca 30 projektů 

v různém stupni rozpracovanosti.  Kromě oblast Smart City se úsek začal podrobněji 

zabývat i vybranými IT projekty, kdy projektově řídí projekty: datových center, MEPNET2, 

kamerových systémů a CMS2.   

 

V oblasti Smart Prague pokračovala dle schváleného harmonogramu realizace 

hlavních projektů. Lze zmínit pokračování přípravy dokumentu Akční plán Smart Prague 

do roku 2030, přípravu Inovačního centra pro Smart Prague SPACE, nebo přípravy tisku 

na zajištění činností v oblasti energetických úspor. V neposledním řadě lze zmínit taky 

pokračování vypracovávání Generelu dobíjecí infrastruktury, jehož zpracováním byl 

OICT pověřen Radou HMP koncem roku 2019.  

 

2. Personální a procesní nastavení úseku 

V rámci organizační změny došlo ke vzniku dvou nových oddělení: 

• Oddělení koordinace projektů 

• Oddělení projektů energetických úspor 
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Zároveň došlo k úpravě názvu jednoho z oddělení, aby lépe odpovídal jeho zaměření 

na nový název: Oddělení ICT projektů. 

 

Proběhlo posílení kapacit pro projektové řízení v rámci oddělení ICT projektů a oddělení 

projektové kanceláře Smart Prague a koordinace projektů. 

Byl přijat jeden nový specialista pro ICT projekty, jedna projektová manažerka pro Smart 

Prague a vedoucí oddělení koordinace projektů. 

 

3. Vedení a organizace setkání / workshopů v rámci ICT projektů a projektů Smart Prague:  

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

a setkání pracovních skupin: 

• Pravidelné setkání pracovní skupiny k MEPNET (1x za 14 dní) 

o Akční plán podskupina:  

▪ Chytré budovy a energie – 17.2. 

▪ Lidí a městské prostředí, Atraktivní turismus – 25.2 (Telekonference 

duben – PCT, Pražské Výstaviště) 

▪ Bezodpadové město – 17.2. (Telekonference duben – PSAS) 

▪ Mobilita budoucnosti – 25.2. (Telekonference duben – DPP, ROPID) 

▪ Datová oblast – 24.2. 

 

 

e) Josef Švenda, ředitel Úseku Strategického rozvoje a interních služeb 

Odbor interních služeb:  

Odbor interních služeb ve sledovaném období, které bylo zatíženo celosvětovou 

pandemií COVID-19, participoval na všech podpůrných činnostech, pro aktivní udržení 

chodu firmy.  Jednalo se o nadstandardní zajištění desinfekce prostor. A to nejen v rámci 

sídla společnosti, ale také na detašovaném pracovišti ve Škodově paláci. 

Odbor strategického rozvoje, obchodu a marketingu:  

V prvním čtvrtletí bylo vydáno 12 tiskových zpráv a v komunikaci na sociálních sítích 

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

OICT) publikováno celkem 267 příspěvků (nárůst o 190 % oproti čtvrtému čtvrtletí 2019) 

a zpráv s dosahem na více než 110 000 uživatelů.  

Na sociálních sítích během prvního čtvrtletí 2020 proběhlo několik tematických 

komunikačních kampaní: automatické prodlužování platnosti karet, které by propadly 

v roce 2020; limitovaná edice karty Lítačka s Maapi a podpora nákupu krátkodobých i 
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dlouhodobých kupónů přes aplikaci. Během února měla komunikační kampaň na 

automatické prodlužování (tři samostatné příspěvky) dosah na celkem 10 678 uživatelů. 

Kampaň na nákup dlouhodobých kupónů poté od ledna do dubna (14 samostatných 

příspěvků) měla dosah na více než 40 000 uživatelů v Praze.  

 

Hlavním komunikačním tématem v prostorech metra a prodejních místech DPP bylo 

využití možnosti online nákupu dlouhodobého i krátkodobého časového kupónu 

prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka. Celkem sem bylo distribuováno 40. 000 DL 

letáků a 50.000 letáků A5. K další propagaci stejného tématu byly využity e-bannery na 

portálech seznam.cz, novinky.cz, prazskypatriot.cz a prazskydenik.cz, CLV reklamy na 

60 místech v Praze a v Deníku metro 1/1 

 

K nejvýznamnějším akcím, na kterých se podílela spol. OICT, patří Transpor Ticketing 

Global v Londýně (leden 2020), Muni Expo v izraelském Tel Avivu (únor 2020),   

Vyhodnocení prvního kola soutěže Nakopni Prahu (březen 2020), Open Data Expo 

(březen 2020) a První pražský Hackathon Nakopni Prahu (březen 2020). 

 

f) Ondřej Rulík, ředitel Úseku podpory uživatelů 

V rámci zkvalitňování služeb pro naše klienty jsme v zákaznickém centru ve Škodově paláci 

implementovali elektronické žádosti o kartu Lítačka, kdy se klientům žádost včetně jejich 

podpisu odesílá e-mailem. Odpadá tak nutnost tisknout žádosti a jejich kopie. Během 

mimořádné situace v souvislosti s covid-19 bylo nutné zavést režimová a bezpečnostní 

opatření, aby byli navzájem chráněni klienti i naši zaměstnanci a nebyl ohrožen provoz 

zákaznického centra, který byl v provozu bez výraznějších omezení.  

 

V rámci úseku řídíme projekt Prague Visitor Pass, který v tuto chvíli předáváme v rámci 

testovacího provozu Pražské informační službě. Projekt byl již akceptovaný odborem kultury a 

cestovního ruchu. Úsek podpory uživatelů má v portfoliu více projektů zaměřených provoz a 

rozvoj mobilních a webových aplikací. Některé již byly vyvinuty interním vývojem OICT, jiné 

jsme převzali od odborů MHMP. U všech máme ale jasný cíl, rozvíjet a provozovat vlastními 

silami.   

 

Důležitou součástí výčtu našich projektů je systém PID Lítačka včetně podpůrné mobilní 

aplikace. Spolu s organizátory veřejné dopravy je tento systém spolu s mobilní aplikací 

neustále rozvíjen a snažíme se postupně přebírat plnou interní kontrolu nejen nad provozem 

jednotlivých částí tohoto systému.  

 

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, dlouhodobě koordinujeme implementaci aplikace CityVizor, a 

právě jsme dokončili projektové řízení a koordinaci projektu elektronické zpracování fakturace 

ekonomického systému GINIS. 

 


