
 

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 4.-6. měsíce 2020, tj. 2Q 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 2Q 2020 
Pozn.  

*ve 2Q, dne 23.4.2020 zvolila DR, formou per rollam, do funkcí exekutivních členů představenstva JUDr. Mateje Šandora 

Ph.D. a Ing. Jana Ladina. 

**v 2Q dne 12.5.2020 byl na zasedání PŘ, Usnesením č: PŘ/05-20/12, zvolen jednohlasně místopředsedou představenstva 

JUDr. Matej Šandor Ph.D. 

 

 

 

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 29   9 10   38 39     

Úsek podpory uživatelů 43 42   9 7   52 49     

Úsek provozu ICT 44 40   5 11   49 51     

Úsek projektového řízení a fondů 26 27   32 29   58 56     

Úsek vývoje a architektury 28 29   15 13   43 42     

Celkem 170 167   70 70   240 237     

Nárůst oproti minulému Q  -1,76 

% 
   0 %    

- 1,25 

% 
    

 

 

Jméno  Funkce Vznik členství Vznik funkce Zánik členství 

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

JUDr. Matej Šandor Ph. D 
Člen 

(místopředseda PŘ) 
1.května 2020* (12.května 2020**) trvá 

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

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

Ing. Jan Ladin Člen/exekutivní 1.května 2020*  trvá 
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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 2Q 2020 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 2Q 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 nedošlo ke změně organizační struktury 

 

 

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 rozvoje 
obchodu, 

marketingu a 
interních 

lužebslužeb

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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Ad _3 Informace o významných událostech za sledované období za jednotlivé úseky 

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

Manažerské shrnutí: 

Ve druhém kvartálu 2020 dokončila společnost revizi a nastavení strategických cílů do roku 

2022 a vznikl dokument 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 a požadavky akcionáře. Dokument se střednědobou 

strategií byl následně předložen a schválen ze strany RHMP. 

V rámci plnění provozních a projektových zadání probíhaly standardní činnosti a plnění úkolů 

nebylo přes stižené podmínky (pandemie, viz níže) významně ovlivněno. Společnost se 

současně dokázala vyrovnat s posunem zahájení realizace některých významných projektů 

(transformace datových center, mepnet, MKS) a vytvořila očekávaný HV v souladu 

s nastavených FOP na rok 2020.  

Z pohledu fungování společnosti docházelo k dalšímu personálnímu posilování zejména 

v rámci pracovníků s vysokou kvalifikací. Současně byly implementovány změny v rámci nové 

organizační struktury, z níž vzešlo pro celé období několik výzev, a to zejména obsadit 

strategické pozice, zejména specialisty technického zaměření do Úseku ICT.  

Po celé sledované období, se společnost musela potýkat s následky probíhající pandemie 

Covid-19, která ověřila provozní připravenost zaměstnanců, vedení společnosti. Současně 

došlo k ověření, že je možné fungování v rámci alternativních provozních režimů (zejména 

home office) a digitální provozuschopnosti, při dodržení vyššího důrazu na kontrolu činností 

zaměstnanců vedoucími pracovníky. 

V návaznosti na probíhající pandemii dále došlo v rámci společnosti k aktualizaci několika 

důležitých interních předpisů, které budou následně sloužit jako precedens pro případné 

obdobné situace. Konkrétně se jedná o směrnici vztahující se k režimovým opatřením při 

epidemických výskytech chorob a jednací řády kontrolních orgánů společnosti tak, aby bylo 

možné zachovat oficiální kontrolní, informační a schvalovací procesy společnosti i bez 

osobních setkání. 

 

b) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 řešil Úsek provozu nejčastěji problémy související s epidemií 

COVID-19 a možností výkonu práce v režimu Home Office, a to jak v případě zaměstnanců 

OICT, tak pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy. Zaměstnanci a zaměstnankyně úseku 

se současně podíleli na zajištění ochranných pomůcek (dezinfekčních prostředků a 
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ochranných masek) pro zaměstnance společnosti, kteří přicházeli do kontaktu s klienty. 

V případě pracovníků úseku se jednalo zejména o správu koncových stanic MHMP).    

 

Ve 2Q 2020 Úsek provozu zahájil součinnost ve dvou projektových oblastech.  Jde především 

o převzetí Městského kamerového systému (MKS) a vybudování vlastního výpočetního výkonu 

v prostorách OICT. V rámci MKS se jednalo o zahájení služeb ze strany OICT a jejich 

zakomponování do celého úseku provozu. Dalším projektem bylo zajištění vlastního 

výpočetního výkonu a jeho strategické zakomponování napříč potřebami OICT.  

Zároveň byly realizovány dílčí projekty, které reagovaly na krizovou situaci epidemie COVID-

19, tedy řešení problematiky hromadných prací z domova a organizace elektronických 

schůzek. To zahrnovalo také podporu magistrátních zaměstnanců formou HelpDesku, instalací 

PC a vzdálené pomoci. 

Na projekt „COVID HOTLINE pro MHMP“, který odstartoval 20. března a byl ukončen 15. května 

2020, se podílelo 9 operátorů a administrátorů v denní provozní době od 9 do 17 hodin. 

V době trvání projektu vyřídili stovky příchozích a prověřovacích hovorů od našich operátorů 

v celkové délce bezmála 100 hodin. 

Většina hovorů se týkala problémů s připojením uživatele do prostředí CITRIX, nebo s jeho 

nedostatečnou funkčností (nedostupné síťové disky, nefungující nebo chybějící aplikace, 

nefunkční VDI). 

I přes to, že všichni uživatelé obdrželi podrobný návod s postupem, nebyli často schopni CITRIX 

prostředí „rozběhat“ na soukromých, potažmo i firemních NTB (nedostatečné oprávnění k 

instalaci klienta, různorodé verze OS, některé uživatelsky náročné operace). 

Z hlediska pomoci zaměstnancům MHMP byl projekt hodnocen velmi kladně, což dokládá 

řada pochvalných emailů od spokojených uživatelů, kteří využili této možnosti. Slova chvály a 

poděkování za trpělivost a ochotu si operátoři vyslechli i v rámci řešení jednotlivých problémů, 

které leckdy zabrali i více jak hodinu času. 

Rok 2020 velmi omezil osobní účast na konferencích, a to především z důvodu jejich zrušení. 

I přesto jsme si našli čas pro konferenci s tématem bankovní identity.  

Během 2Q jsme se již jako tým nerozšířili, ale optimalizovali jsme aktivity jednotlivých členů týmu 

nejen vůči povinnostem, ale i proti zkušenostem a praxi tak, abychom byli maximálně efektivní. 

Celý druhý kvartál byl silně poznamenán kritickou situací v celé zemi, o to více žádanou se 

však oblast technologií stala. Díky videokonferencím se lidé naučili šetřit více čas a využívat 

technologie ke zvýšení efektivity práce. S každým vysokým objemem rostou i jeho rizika, nyní 

proto musíme prověřit, že nástroje, které mnohem více využíváme, nejsou zároveň 

bezpečnostní hrozbou. 
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Vize pro třetí čtvrtletí zůstává stejná. V rámci společnosti chceme zajistit nejen plynulý provoz 

systémů, ale zároveň i jejich plynulost při nasazování změn. Ve třetím čtvrtletí chceme 

definovat základní strategické cíle úseku pro rok 2021. 

 

c) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

Mezi významné projekty realizované Úsekem vývoje a architektury ve sledovaném období 

patřily projekty: 

• Portál Pražana 

• Pragozor 

• V Praze jako doma 

Ve 2Q/2020 se klíčový projekt Portál Pražana posunul do fáze splnění posledních milníků  

a finalizace příprav pro spuštění v pilotním provozu k 30.6.2020. V tuto chvíli lze konstatovat, že 

se podařilo úspěšně a v termínech projít všemi stanovenými milníky a Portál Pražana v pilotním 

provozu spustit. Mezi nejvýznamnější komplikace, které se podařilo překonat, patřily: 

• dodání SW platformy Portálu občana o 3 měsíce později  

• Covid-19 a s tím související dočasná omezení na straně MHMP 

• nutnost podat formulář OHA 

• výrazné zpoždění dodávky integračních služeb  

• nefunkčnost procesů a nedostatečná úroveň maturity Enterprise Architecture MHMP  

• nedodání praha.eu (UX, UI, pokročilá vzájemné integrace PP a Praha.eu atd.)  

Příprava pilotní fáze projektu Portálu Pražana jen potvrdila, že portál jako takový je jen 

viditelnou špičkou ledovce problematiky digitální transformace MHMP, jejíž správné 

nastartování je pro další postup Digitalizace úřadu nezbytné. Portál Pražana ukázal na 

konkrétní symptomy nepřipravenosti MHMP, zejména v případě úrovně řízení Enterprise 

architektury, integrace dat, data Governance a programového řízení Digitalizace jako 

takové. Pozitivní je, že se právě v těchto oblastech podařilo nastartovat spolupráci mezi MHMP 

a OICT. Pro uvedené oblasti jsme zpracovali projektové záměry, které popisující principy a 

postupy jejich úspěšné iniciace/nastartování v prostředí MHMP. Na iniciační etapu RHMP 

schválila objednávky v objemu cca 3,5 mil Kč bez DPH. Zároveň lze očekávat, že na základě 

dalšího rozpracování uvedených témat vzniknou v rámci Úseku vývoje a architektury do 

budoucna pro OICT nové kompetence (nové týmy a nová oddělení). 

Ve druhém kvartálu 2020 jsme pokračovali v prezentaci klíčových témat na platformách 

výboru pro IT a Smart Cities ZHMP. V květnu proběhl 3. ročník mezinárodní datové konference 

Prague City Data Congress. S ohledem na situaci COVID-19 proběhla tentokrát konference 

poprvé on-line.   

http://praha.eu/
http://praha.eu/
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Nadále pokračujeme v posilování interních kapacit, zejména oddělení vývoje. Cílem je do 

konce roku 2020 dobudovat interní tým projektu Portálu Pražana a zároveň zajistit potřebné 

kapacity pro plánovaný vývoj SW a převzetí strategických projektů OICT, které jsou v současné 

době pod kontrolu třetích stran. V oblasti vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnanců se 

účastníme celo firemního programu Talent. V tuto chvíli jsme vytypovali vhodné kandidáty, 

které jsme do programu za úsek přihlásili.  

 

d) Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů 

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

v různém stupni rozpracovanosti, a to jak v oblasti Smart City, tak v oblasti IT.  

V oblasti Smart Prague pokračovala dle schváleného harmonogramu realizace hlavních 

projektů. Lze zmínit dokončení přípravy dokumentu Akční plán Smart Prague 2030 a dokončení 

záměru Inovačního centra pro Smart Prague SPACE. Oba tyto záměry byly během uvedeného 

čtvrtletí schváleny v rámci Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities. Dokončen a 

projednán na uvedené komisi byl rovněž návrh Generelu dobíjecí infrastruktury. Schvalování 

všech uvedených dokumentů bude probíhat na RHMP v 3. čtvrtletí roku 2020. V komisi pro 

rozvoj konceptu Smart Cities byl taktéž projednán projektový záměr na Technicko-

ekonomickou studii realizace pilotního projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze. 

Během tohoto období došlo k úspěšnému ukončení 3 projektů: Chytrý svoz odpadu, 

Automatizace vjezdu a výjezdu na městské parkoviště P+R, eHealth – Metropolitní systém 

tísňové a zdravotní péče. 

V oblasti ICT projektů byl Komisí pro ICT schválen projektový záměr na Datová centra, na který 

byla následně dne 15.6.2020 RHMP schválená rámcová smlouva na zajištění tohoto projektu. 

Dál byla realizována studie k projektům MePNet a DDWH.  

Ve sledovaném období se konaly a následně byly uskutečněny tyto formální i neformální 

setkání: 

• Pravidelné setkání pracovní skupiny k MEPNET  

• Jednání Výboru pro IT a Smart Cities ZHMP, Komise pro ICT a Komise pro rozvoj konceptu 

Smart Cities 

• Akční plán Smart Prague 2030 – telekonference s městskými organizacemi  

• Pracovní skupina Smart Prague – 25.4., 24.6. 

Rada Smart Prague byla z červnového termínu kvůli Covid19 přesunuta na červenec 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2010_2014/komise_rady_hmp_pro_rozvoj_SmartCities_/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2010_2014/komise_rady_hmp_pro_rozvoj_SmartCities_/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2010_2014/komise_rady_hmp_pro_rozvoj_SmartCities_/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2010_2014/komise_rady_hmp_pro_rozvoj_SmartCities_/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2010_2014/komise_rady_hmp_pro_rozvoj_SmartCities_/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2010_2014/komise_rady_hmp_pro_rozvoj_SmartCities_/index.html
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V rámci rozvoje zahraničních vztahů se uskutečnilo online jednání mezi projektovou kanceláří 

Smart Prague a zástupci Business Finland, kde byly probírány možnosti spolupráce a výměny 

zkušeností v oblasti Smart City. Ve spolupráci s HMP probíhaly schůzky k přípravě a výběru 

výstavního stánku na Expu v Barceloně (Smart City expo –  11/2020), který byl nakonec 

organizátory přesunut na další rok. Expo bude probíhat v online režimu (přednášky, workshopy). 

Dále je ve spolupráci s HMP a Norskou ambasádou připravována konference (4.-5.11 

v CAMPu), jejímž hlavním tématem akce je výměna zkušeností s projekty Smart City. 

V měsíci červnu uspořádal OICT dva online workshopy pro městské části: 

• Data o územním a stavebním řízení (2.6.2020) 

• Nabídka produktů OICT pro městské části (26.6.2020) 

Na začátku května se zapojil OICT, konkrétně projektová kancelář Smart Prague do 

mentoringu online hackathonu s názvem UniHack. Vítěz ceny OICT, tým Greenplace, přišel s 

návrhem aplikace, která je součástí platformy umožňující efektivní správu zeleně ve městě se 

zapojením veřejnosti. Vítězný tým ve spolupráci s projektovou kanceláří připravuje projektový 

záměr pro předložení Komisi pro rozvoj konceptu Smart Cities v HMP. Další z podpořených akcí 

se týkal Pražského inovačního maratonu s názvem „Nakopni Prahu“ . V rámci tříkolového 

hodnocení předložených projektů byl v polovině června vyhlášen vítěz Superhero Senior, který 

se díky stejnojmenné mobilní aplikaci a webu senioremsradosti.cz snaží ulehčovat život seniorů 

a seniorek v hlavním městě republiky. První tři vítězné týmy získaly také možnost rozvoje svých 

projektů, kdy jim OICT ve spolupráci s Hlavním městem Prahou budou dále pomáhat. 

V rámci participace občanů byla marketingově podpořena platforma „Mám nápad “ , 

pomocí které sbírá podněty, jak by mělo být hlavní město za pomocí inteligentních řešení 

proměňováno. 

Procesní nastavení úseku je bez změn oproti předchozímu čtvrtletí. V personální oblasti bylo 

z důvodu nárůstu IT projektu rozhodnuto o posílení úseku o další IT projektové manažery. Ve II. 

čtvrtletí roku 2020 pokračoval úsek projektového řízení a fondů v přípravě a realizaci projektů 

či úspěšném ukončování projektů. Bylo to zároveň čtvrtletí dokončování hlavních 

koncepčních dokumentů na další období, které se povedlo úspěšně finalizovat, a to navzdory 

probíhající pandemické krizi COVID-19.  

 

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

V souvislosti s krizí způsobenou epidemií COVID-19 byl celý úsek mobilizován pro zajištění 

maximálního možného chodu společnosti. Zaměstnanci a zaměstnankyně úseku se podíleli na 

zajištění ochranných pomůcek (dezinfekčních prostředků a ochranných masek) pro 

https://senioremsradosti.cz/
https://smartprague.eu/mam-napad


10 

zaměstnance společnosti, kteří přicházeli do kontaktu s klienty (pracovníci a pracovnice na 

přepážkách Škodova paláce a kolegové a kolegyně mající na starosti správu koncových 

stanic Magistrátu hlavního města Prahy).  

Zvýšené náklady na prevenci šíření nemoci COVID-19 a zpoždění zahajování některých 

zakázek se promítlo negativně do výsledků hospodaření firmy. Odbor interních služeb tak 

musel reagovat jednak revizí obchodně-finančního plánu a také opatřeními v podobě snížení 

mzdových nákladů a zrušení dvou pracovních pozic. Úsek je ale stabilní, zatím neplánujeme 

vytvářet nová pracovní místa a jsme i nadále připraveni zajišťovat kvalitní podpůrné služby pro 

ostatní úseky. 

Společnost také připravila a implementovala směrnici režimových opatření pro případy 

epidemického ohrožení a přes nelehké období krize COVID-19 nemusela zaujmout žádné 

radikální opatření, které by mělo dopad na většinovou skupinu zaměstnanců. Pracovní místa 

zůstala až na dvě výše uvedené výjimky zachována.  Podpora byla poskytována všem 

zaměstnancům pečující o nezaopatřené děti, kdy bylo v maximální možné míře umožněno 

pracovat lidem z domova, bez nutnosti čerpání dávky OČR, tak abychom eliminovali riziko 

nákazy. 

Po zrušení tzv. oranžovo-žlutého režimu a nastolení běžného chodu společnosti se začal 

realizovat Talent program, kdy proběhlo hodnocení zaměstnanců a následná identifikace 

talentů.  

Situace způsobená epidemií rovněž vedla k přehodnocení marketingového a komunikačního 

plánu společnosti. Komunikována tak byla především mobilní aplikace PID Lítačka, jež 

umožňuje bezpečné a zcela bezkontaktní odbavení v městské hromadné dopravě v Praze a 

Středočeském kraji. Postupně s navracením situace do normálu se v průběhu měsíce června 

vrátil úsek k naplňování marketingového a komunikačního plánu. Především poté propagace 

projektů Smart Prague (analýza spotřeby energií v budovách ve vlastnictví města či projekt 

„Chytrý svoz odpadu“) a propagace regionálního dopravního systému PID Lítačka, a 

především poté mobilní aplikace PID Lítačka. 

Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno celkem 13 tiskových zpráv informujících o nových či 

ukončovaných projektech společnosti. Dále také o změnách ve vedení společnosti či aktuální 

situaci spojené s koronavirem. Na sociálních sítích bylo za sledované období publikováno více 

než 180 příspěvků a celkový počet sledujících na všech sociálních sítích (Facebook OICT, 

Lítačka, Smart Prague, LinkedIn OICT a Instagram Lítačka a Smart Prague) dosáhl téměř 11 

000 uživatelů. Za sledované období bylo uskutečněno celkem 5 podpořených kampaní na 

sociálních sítích. 

Z dalších komunikačních kanálů jsme během druhého čtvrtletí 2020 využívali ploch na 

městském mobiliáři (výlep 65 ks CLV propagujících e-shop pid.litacka.cz), internetové bannery 
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na portálech seznam.cz a novinky.cz, a také reklamní spoty v rádiích (606 spotů na Evropě 2, 

Kiss, Beat, Country, Signál, Hitradio a Blaník). 

Ve 2Q 2020 mělo proběhnout několik významných akcí (např. ISSS 2020 v Hradci Králové), ale 

z důvodů bezpečnostních a hygienických opatření byly zrušeny či přesunuty na jiný termín. 

Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou společnost ve 2Q 2020 uskutečnila byl ovšem třetí 

ročních Prague City Data Congress 2020, který se uskutečnil on-line. Vystoupilo zde celkem 17 

speakerů z 10 evropských zemí a zástupce jedné světové organizace. Keynote speech 

přednesla tchajwanská ministryně pro digitalizaci. Za celou dobu konání kongresu se k on-line 

streamu připojilo téměř 260 lidí. 

Při příležitosti rozvolňování opatření bylo vytvořeno propagační video o návratu OICT od 

„normálu“. Toto video bylo následně sdíleno na sociálních sítích. Dále byly vytvořeny tři 

videopozvánky na Prague City Data Congress (primátor, generální ředitel OICT a zástupce 

datové platformy Golemio). 

Ve druhém čtvrtletí také zahájilo činnost nově vytvořené oddělení rozvoje obchodu, které by 

mělo zajistit další růst objemu realizovaných tržeb společnosti. 

 

f) Ondřej Rulík, ředitel Úseku podpory uživatelů 

Úsek podpory uživatelů má v portfoliu více projektů zaměřených na provoz a rozvoj mobilních 

a webových aplikací. Nově dodáváme mobilní aplikaci Na kole Prahou pro odbor dopravy 

MHMP a dokončili jsme další vývojovou fázi aplikaci Změňte.to, která je nyní připravena 

k publikaci.  

V rámci úseku řídíme projekt Prague Visitor Pass a v tuto chvíli implementujeme požadavky 

zákazníka na základě získaných zkušeností s testovacím provozem. Start provozu systému 

Prague Visitor Pass byl prozatím odložen na podzim tohoto roku, především z důvodu 

pandemické situace COVID-19. 

Zásadním úspěchem našeho týmu bylo včasné dodání systému na předávání voucherů mezi 

zapojenými institucemi v rámci projektu V Praze jako doma, který byl spuštěn na podporu 

turismu v hlavním městě. Za tímto projektem stojí Pražská informační služba spolu s odborem 

kultury a cestovního ruchu a bude pokračovat v následujícím čtvrtletí. 

V systému PID Lítačka včetně podpůrné mobilní aplikace byly provedeny dílčí úpravy na 

základě požadavků organizátorů veřejné dopravy. Významnou rozvojovou činností v rámci 

systému jsou úpravy pro nového organizátora dopravy KORID LK. Tato část projektu v sobě 

zahrnuje i dodávku webové a mobilní aplikace podporující odbavení v rámci dalšího kraje. 

Ve sledovaném období jsme také otevřeli nová prodejní místa karty Lítačka a jízdného ve 

Středočeském kraji.  
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Oddělení koordinace MHMP a MČ pokračuje v implementaci aplikace CityVizor na jednotlivé 

městské části. V rámci orgánu Celoměstské koncepce řídíme projektový tým rozvojových 

činností směrem k ekonomickému systému GINIS. 

V měsíci červnu uspořádal OICT workshop, který se týkal nabídky produktů OICT zaměřených 

na městské části. Workshopu se účastnili zástupci z řad informatiků, tajemníků a volených 

zástupců třiadvaceti městských částí.  

V uplynulém čtvrtletí jsme pracovali na budování nových týmů především vzhledem k nově 

zařazeným projektům do našeho úseku. V rámci probíhajících projektů nadále 

spolupracujeme i s pracovníky ostatních úseků a oddělení.  


