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základní údaje o společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Operátor ICT, a. s., (dále jen Operátor ICT),
je městskou společností, která pro hlavní město Prahu (dále jen hl. město Praha), městské části
a další městské společnosti primárně zajišťuje agendu a řízení inovativních projektů využívajících
moderní technologie, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti činí 100 000 000 Kč a byl ze strany zakladatele zcela upsán, přičemž
ke dni 19. března 2014 bylo splaceno celkem 100 000 000 Kč, tedy 100 % upsaného základního
kapitálu společnosti.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jediným stávajícím akcionářem společnosti je hlavní město Praha.

Obchodní firma: Operátor ICT, a. s.
Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: B 19676 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 19. 3. 2014

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
k 31. prosinci 2019
PŘEDSTAVENSTVO
Předseda představenstva:
Michal Fišer, MBA
Místopředsedkyně představenstva:
Bc. Petra Burdová
Členové představenstva:
Ing. Michal Kraus, MBA
Ing. Josef Švenda
DOZORČÍ RADA
Členové dozorčí rady:
Michal Bláha
Petr Říha
Jan Jakob
Bc. Jiří Koudelka
Ing. Cyril Klepek
Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů:
Společnost nenabyla žádné vlastní akcie nebo vlastní podíly.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů:
Spolek postupuje v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů v souladu
s platnou legislativou.
Účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí:
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

úvodní slovo předsedy představenstva

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Michal Fišer, MBA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
uplynulý rok oslavila naše společnost Operátor ICT (OICT) první půlkulaté výročí a při
zpětné rekapitulaci všech příležitostí i výzev, se kterými jsme se v našem pátém roce
existence setkali, si dovolím tvrdit, že rok 2019 byl pro naši společnost velice úspěšným.
Za celých pět let jsme dokázali, že jako společnost dotahujeme nám svěřené projekty do
úspěšného konce, naplňujeme vize a pro hlavní město Prahu, městské podniky a naše
partnery z řad odborné veřejnosti i akademické sféry se stáváme respektovaným a spolehlivým partnerem.
Stejně jako v letech předchozích se i v roce 2019 naše společnost velice dynamicky rozvíjela
a dosáhla kladného výsledku hospodaření. Účetním výsledkem je zisk ve výši 2 448 tis. Kč
po zdanění. V uplynulém roce jsme pokračovali v nastaveném trendu stabilizace a zefektivňování interních procesů. Jsem přesvědčen, že pevné vnitřní ukotvení nám umožňuje být
seriózním hráčem nejen pro naše partnery, ale především pro všechny Pražanky a Pražany.
Úvodní slovo je jedinečným prostorem pro bilancování dosažených úspěchů a nejdůležitějších výzev, se kterými se naše společnost v předešlých 12 měsících potýkala. Z pohledu
nejvýznamnějších projektů společnosti OICT bych vyzdvihl regionální dopravní systém PID
Lítačka, který v roce 2019 začal fungovat v ostrém provozu. Celkově jsme za rok 2019 vydali
130 298 karet Lítačka a na našich kontaktních přepážkách ve Škodově paláci odbavili
více než 103 000 klientů a klientek. Kontinuálně jsme pro Pražany, Středočechy i návštěvníky hlavního města vylepšovali také dopravní mobilní aplikaci PID Lítačka, která
se na konci roku stala plnohodnotným nosičem jízdného a díky které se mohou cestující v rámci Pražské integrované dopravy odbavit pohodlně pouze prostřednictvím
obrazovky mobilního telefonu. V roce 2019 si náš vlajkový produkt, mobilní aplikaci PID
Lítačka, nainstalovalo 290 000 nových uživatelů. Mobilní aplikace se již během prvního
měsíce po zveřejnění možnosti převést si dlouhodobý časový kupón do mobilního
telefonu stala velmi oblíbenou, této možnosti využilo rekordních 34 tisíc uživatelů.

ÚVODNÍ SLOVO
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Z pohledu inovativních projektů, které v rámci koncepce Smart Prague 2030 pro hlavní
město testujeme a následně vyhodnocujeme, pracovali kolegové a kolegyně na zhruba čtyřicítce projektů. Jsem velice pyšný na projekty, kterým se dostalo uznání v prestižních odborných soutěžích, jakými jsou například Chytrá města budoucnosti 2019.
V této soutěži získal náš projekt Chytrý svoz odpadu dokonce první místo v kategorii
Chytré město nad 200 000 obyvatel. Pozornost si rovněž zaslouží projekty spočívající ve
snižování energetické náročnosti budov v Praze, které významně přispívají k naplňování
závazku hlavního města stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním.

úvodní slovo předsedy představenstva

Nemohu opomenout plné budování kompetencí v oblasti některých dat i naši datovou
platformu Golemio, která prošla v uplynulém roce zásadním vývojem a stala se jednou z
vitrín společnosti. Díky Golemiu tak ukazujeme, že práce s městskými daty může probíhat i jinak: s důrazem na budování komunity. I proto jsme se rozhodli otevřít zdrojové
kódy Golemia jako open source. V oblasti městských dat jsme pokračovali v tradici nastavené v roce 2018, a v květnu 2019 se tak v Praze uskutečnil již druhý ročník Prague City Data
Congress. Ten předčil co do počtu návštěvníků, tak i vystupujících loňský ročník a již dnes
pilně pracujeme na ročníku třetím. Praha se tak i díky tomuto jedinečnému kongresu stává jedním ze světových leaderů v oblasti městských dat.
V rámci zajišťování IT služeb pro Magistrát hlavního města Prahy jsme zahájili budování týmu, který již v roce 2019 začal zajišťovat služby spojené se správou koncových
zařízení pro pracovníky magistrátu a bude dále využíván pro zajišťování provozních
potřeb. Také se podařilo významně posunout projekty směřující k zajišťování správy datových center magistrátu, městského kamerového systému a městské optické infrastruktury. U všech těchto projektů předpokládáme zahájení poskytování našich služeb v průběhu
prvního pololetí roku 2020.
Na závěr mého úvodního slova bych chtěl upřímně poděkovat všem zaměstnancům
a zaměstnankyním za jejich maximální nasazení a skvěle odvedenou práci v loňském
roce. Významným způsobem tak pomohli k naplnění cílů OICT. Veliký dík patří rovněž
všem našim obchodním partnerům, dodavatelům a zástupcům Magistrátu hlavního
města Prahy za projevenou důvěru v uplynulém roce.
Do roku 2020 přeji naší společnosti OICT co nejvíce úspěchů, radosti z práce, odhodlání
držet směr a překonat obtíže a činit z Prahy příjemnější místo ke každodennímu životu
jejích obyvatel.
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Vedení společnosti

vedení společnosti

Ing. Michal Kraus, MBA
člen představenstva

pověřen řízením Úseku vývoje a architektury
(od 1. 5. 2019)
„Naší ambicí je být pro Magistrát hlavního města Prahy respektovaným partnerem v oblasti řízení
Enterprise architektury, dodávky SW řešení a digitalizace české metropole.“

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Josef Švenda
člen představenstva

pověřen řízením Úseku strategického rozvoje a interních služeb / Úseku rozvoje obchodu,
marketingu a interních služeb

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

(od 1. 8. 2019)
„Podařilo se nám uskutečnit několik opatření, která zatraktivnila pověst OICT jakožto kvalitního
a spolehlivého zaměstnavatele.“

Michal Fišer, MBA
generální ředitel
předseda představenstva

Ing. Pavel Tesař
člen představenstva

pověřen řízením společnosti,
řízením Úseku generálního ředitele / Úseku strategického rozvoje a interních služeb
(od 9. 6. 2016)
„Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy, proto se snažíme trvale zlepšovat
a inovovat nejen naše projekty, ale i nás samotné. Neustále vyhledáváme nové nápady a jsme
otevřeni neotřelým řešením. Naší vizí je vytvářet technologickou budoucnost pro lepší život v Praze.
Naší misí je být spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti digitálních služeb a informačních technologií.“

Bc. Petra Burdová
místopředsedkyně představenstva

člen představenstva, pověřen řízením Úseku Smart Prague, věda, výzkum, inovace / Úseku
projektového řízení a fondů
(od 1. 4. 2018 do 15. 10. 2019)
„Za uplynulý rok mám velice pozitivní dojem z toho, že OICT je profesionální a zcela kompetentní
firmou. Z mého pohledu byl v letošním roce největším úspěchem, na který můžeme být všichni hrdí,
bezvadný provoz metropolitního odbavovacího systému.”

Ing. Miroslav Svoboda (člen představenstva)
pověřen řízením Úseku projektů evropských fondů a MČ
(od 1. 2. 2018 – 9. 1. 2019)

pověřena řízením Úseku provozu ICT a odbavovacích systémů / Úseku provozu ICT  
(od 27. 1. 2016 do 31. 12. 2019)
„Jednou z hodnot naší společnosti je být součástí úspěšného týmu, jelikož chceme být spolehlivým
a respektovaným partnerem v oblasti informačních a komunikačních technologií.“
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JUDr. Petr Novotný (člen představenstva)
bez exekutivy
(od 1. 2. 2018 – 9. 1. 2019)

Organizační schéma

organizační schéma

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OICT

platnost firemní struktury k 1. 11. 2018

Představenstvo

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Michal Fišer, MBA

ÚSEK PROJEKTŮ
EVROPSKÝCH FONDŮ
A MČ

ÚSEK PROJEKTŮ
MHMP A SOUKROMÉ
SFÉRY

ÚSEK PROJEKTŮ
SMART PRAGUE,
VÝVOJ, INOVACE

ÚSEK PROVOZU ICT
A ODBAVOVACÍCH
SYSTÉMŮ

ÚSEK GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE

Ing. Miroslav Svoboda

Ing. Luděk Šteffel

Ing. Vladimír Zadina

Bc. Petra Burdová

Michal Fišer, MBA

ODDĚLENÍ
EVROPSKÝCH FONDŮ

ODDĚLENÍ
MHMP

ODBOR
SMART PRAGUE

ODBOR
PROVOZU ICT

ODBOR
ODBAVOVACÍCH SYSTÉMŮ

ODBOR
INTERNÍCH SLUŽEB

ODDĚLENÍ
STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

ODDĚLENÍ
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

ODDĚLENÍ
SOUKROMÉ SFÉRY

ODDĚLENÍ
PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE

ODDĚLENÍ
PROVOZU ICT

ODDĚLENÍ
ODBAVOVACÍCH SYSTÉMŮ

ODDĚLENÍ
SEKRETARIÁTU A
KOMUNIKACE S MHMP

INTERNÍ AUDITOR

ODDĚLENÍ
DATOVÉ PLATFORMY

ODDĚLENÍ
SERVIS DESK

ODDĚLENÍ
BACK OFFICE

ODDĚLENÍ
FINANCÍ, ÚČETNICTVÍ
A SPRÁVY MAJETKU

ODDĚLENÍ
VIRTUAL CITY IDEA LAB

ODDĚLENÍ
KYBERNETICKÉ
BEZPEČNOSTI

ODDĚLENÍ
FRONT OFFICE

ODDĚLENÍ
MARKETINGU PR
A REDAKČNÍ ČINNOSTI

ODDĚLENÍ
SPRÁVY KONCOVÝCH
ZAŘÍZENÍ

ODDĚLENÍ
INFOLINKA

ODDĚLENÍ
VÝVOJE A INOVACÍ

ODDĚLENÍ
LIDSKÝCH ZDROJŮ

ODDĚLENÍ
PRÁVNÍCH SLUŽEB
A SMLUVNÍCH VZTAHŮ
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organizační schéma

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OICT

platnost firemní struktury od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020

Představenstvo

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Michal Fišer, MBA

INTERNÍ AUDIT

ÚSEK VÝVOJE
A ARCHITEKTURY

ÚSEK
PROJEKTOVÉHO
ŘÍZENÍ FONDŮ

ÚSEK
PROVOZU ICT

ÚSEK PODPORY
UŽIVATELŮ

ÚSEK STRATEGICKÉHO
ROZVOJE A INTERNÍCH
SLUŽEB

Ing. Michal Kraus, MBA

Ing. Pavel Tesař

Bc. Petra Burdová

Ing. Ondřej Rulík

Ing. Josef Švenda

ODDĚLENÍ
IT ARCHITEKTURY

ODDĚLENÍ
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
FONDŮ

ODBOR
APLIKACÍ

ODBOR
INFRASTRUKTURY

ODDĚLENÍ
PRODEJE OKS

ODBOR
INTERNÍCH SLUŽEB

ODBOR
STRATEGICKÉHO ROZVOJE,
OBCHODU A MARKETINGU

ODDĚLENÍ
VÝVOJE A ANALÝZY

ODDĚLENÍ
PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE
SMART PRAGUE

ODDĚLENÍ
IT APLIKACÍ

ODDĚLENÍ
HW A INFRASTRUKTURY

ODDĚLENÍ
PODPORY OKS

ODDĚLENÍ
SEKRETARIÁTU A
KOMUNIKACE S MHMP

ODDĚLENÍ
STRATEGICKÉHO ROZVOJE
A OBCHODU

ODDĚLENÍ
ODBAVOVACÍCH
A KARTOVÝCH SYSTÉMŮ

ODDĚLENÍ
KONEKTIVITY

ODDĚLENÍ
INFOLINKY

ODDĚLENÍ
FINANCÍ, ÚČETNICTVÍ
A SPRÁVY MAJETKU

ODDĚLENÍ
MARKETINGU A PR

ODDĚLENÍ
BEZPEČNOSTI
A MONITORINGU

ODDĚLENÍ
SPRÁVY KONCOVÝCH
ZAŘÍZENÍ

ODDĚLENÍ
PODPORY WEB, MA A
INTERNETU

ODDĚLENÍ
PRÁVNÍCH SLUŽEB

ODDĚLENÍ
KOORDINACE MHMP A MČ

ODDĚLENÍ
LIDSKÝCH ZDROJŮ

ODDĚLENÍ
DATA CITY LAB
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organizační schéma

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OICT

platnost firemní struktury od 1. 2. 2020

Představenstvo

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Michal Fišer, MBA

INTERNÍ AUDIT

ÚSEK VÝVOJE
A ARCHITEKTURY

ÚSEK
PROJEKTOVÉHO
ŘÍZENÍ FONDŮ

ÚSEK
PROVOZU ICT

ÚSEK PODPORY
UŽIVATELŮ

ÚSEK STRATEGICKÉHO
ROZVOJE A INTERNÍCH
SLUŽEB

Ing. Michal Kraus, MBA

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

Ing. Jan Ladin

Ing. Ondřej Rulík

Ing. Josef Švenda

ODDĚLENÍ
IT ARCHITEKTURY

ODDĚLENÍ
ICT PROJEKTŮ

ODBOR
PROVOZU

ODBOR
SYSTÉMOVÉ PODPORY

ODBOR
KARTOVÝCH SYSTÉMŮ

ODBOR
PODPORY APLIKACÍ

ODBOR
INTERNÍCH SLUŽEB

ODDĚLENÍ
MARKETINGU A PR

ODDĚLENÍ
SOA A INTEGRACE MHMP

ODDĚLENÍ
PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE
SMART PRAGUE

ODDĚLENÍ
KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

ODDĚLENÍ
SPRÁVY PRIMÁRNÍCH AKTIV

ODDĚLENÍ
FRONT OFFICE

ODDĚLENÍ
PODPORY APLIKACÍ A
SYSTÉMŮ

ODDĚLENÍ
SEKRETARIÁTU A
KOMUNIKACE S MHMP

ODDĚLENÍ
ROZVOJE OBCHODU

ODDĚLENÍ
VÝVOJE

ODDĚLENÍ
PROJEKTŮ ENERGETICKÝCH
ÚSPOR

ODDĚLENÍ
VÝPOČETNÍHO VÝKONU

ODDĚLENÍ
SPRÁVY SEKUNDÁRNÍCH
AKTIV

ODDĚLENÍ
BACK OFFICE

ODDĚLENÍ
SERVIS DESK

ODDĚLENÍ
FINANCÍ, ÚČETNICTVÍ
A SPRÁVY MAJETKU

ODDĚLENÍ
DATA CITY LAB

ODDĚLENÍ
KOORDINACE PROJEKTŮ

ODDĚLENÍ
SPRÁVY KONCOVÝCH
STANIC

ODDĚLENÍ
SPRÁVY OSTATNÍCH AKTIV

ODDĚLENÍ
INFOLINKY

ODDĚLENÍ
KOORDINACE MHMP A MČ

ODDĚLENÍ
PRÁVNÍCH SLUŽEB

ODDĚLENÍ
BEZPEČNOSTI
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ODDĚLENÍ
LIDSKÝCH ZDROJŮ

Personální obsazení orgánů společnosti

personální obsazení orgánů společnosti

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada vzala na vědomí Prohlášení o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti
Ing. Pavla Tesaře a odsouhlasila mu ukončení funkce s účinností ke dni 15. 10. 2019.  

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada k 31. 12. 2019 odvolala z funkce místopředsedkyni představenstva Bc. Petru
Burdovou.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2019 bylo následující:

Následné události do data vydání této zprávy:
Dozorčí rada

Funkce

Vznik členství

Vznik funkce

K 1. 5. 2020 zvolila dozorčí rada do funkce člena představenstva Ing. Jana Ladina a pověřila ho
exekutivními činnostmi.

Michal Bláha

člen (předseda)

19. prosince 2018

(9. ledna 2019)

K 1. 5. 2020 zvolila dozorčí rada do funkce člena představenstva JUDr. Mateje Šandora, Ph.D.,
a pověřila ho exekutivními činnostmi.

Petr Říha

člen

19. prosince 2018

Jan Jakob

člen

19. prosince 2018

Bc. Jiří Koudelka

člen

19. prosince 2018

Ing. Cyril Klepek

člen

19. prosince 2018

K 12. 5. 2020 zvolilo představenstvo ze svého středu do funkce místopředsedy představenstva
JUDr. Mateje Šandora, Ph.D.
Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
V době přípravy účetní uzávěrky za rok 2019 probíhala celosvětová pandemická krize COVID-19,
která má negativní dopady na některé oblasti činnosti polečnosti. Tyto okolnosti, spolu s investičním plánem společnosti, povedou pravděpodobně k plánovanému negativnímu hospodářskému výsledku v roce 2020. Tato plánovaná ztráta by měla být plně kompenzována nárůstem zisku
v následujících letech. Tyto skutečnosti neovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2019.

V průběhu roku 2019 neproběhly v dozorčí radě žádné personální změny.
V průběhu roku 2020 do data vydání výroční zprávy nedošlo ve složení dozorčí rady k žádným
změnám.
Složení představenstva  
Složení představenstva k 31. 12. 2019 bylo následující:

Představenstvo

Funkce

Vznik členství

Vznik funkce

Michal Fišer, MBA

člen (předseda PŘ)

27. ledna 2016

(10. června 2016)

Bc. Petra Burdová

členka (místopředsedkyně PŘ)

9. června 2016

(21. září 2016)

JUDr. Petr Novotný

člen

1. února 2018

Ing. Miroslav Svoboda

člen

1. února 2018

Ing. Pavel Tesař

člen

1. dubna 2018

Ing. Michal Kraus, MBA

člen

1. května 2019

Ing. Josef Švenda

člen

1. srpna 2019

V průběhu roku 2019 proběhly v představenstvu tyto personální změny:
Dozorčí rada k 9. 1. 2019 odvolala z funkce členy představenstva Ing. Miroslava Svobodu
a JUDr. Petra Novotného.
Dozorčí rada pověřila od 1. 2. 2019 člena představenstva Ing. Pavla Tesaře exekutivními činnostmi.
K 1. 5. 2019 zvolila dozorčí rada do funkce člena představenstva Ing. Michala Krause, MBA, a pověřila jej exekutivními činnostmi.
K 1. 8. 2019 zvolila dozorčí rada do funkce člena představenstva Ing. Josefa Švendu.
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Management společnosti věří, že tyto plány jsou realistické a že jejich splnění je vysoce pravděpodobné.

Společenská odpovědnost

společenská odpovědnost

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
OICT jakožto městská společnost, která má v Praze na starosti testování a zavádění inteligentních technologií a řešení, tedy vytváření lepšího místa pro život všech obyvatel města, vnímá
důležitost vlastní společenské odpovědnosti, ať již v oblasti ekonomické, environmentální,
nebo sociální. Tento postoj je promítnut do firemních vizí, misí a hodnot, jakož i etického kodexu.
Zároveň však OICT usiluje o to, aby byl tento přístup viditelný i v každodenním chodu společnosti.
Celofiremní třídění odpadu
V rámci společně využívaných prostor, jakými jsou chodby a společné kuchyňky, mají zaměstnanci a zaměstnankyně možnost třídit odpad do barevně označených košů. Barvy košů korespondují s barvami kontejnerů a jsou i popsány. Do budoucna chce společnost OICT v oblasti
odpadového hospodářství dále zlepšovat svůj přístup, ať již rozšiřováním možností separace
odpadu, edukací, anebo snižováním množství vyprodukovaného odpadu. I touto aktivitou se
snaží přispět ke zlepšení ekologické situace v Praze.
Náhradní plnění
Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Zákon o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb., ukládá zaměstnavatelům, kteří mají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému
počtu zaměstnanců.
Společnost OICT měla k 31. 12. 2019 celkově 222 zaměstnanců a z toho zaměstnávala 3 zaměstnance, kteří spadali do kategorie osob se zdravotním postižením. Další, dle zákona povinné
odvody byly odváděny formou odebírání výrobků od organizace, která zaměstnává více než
50 % osob se zdravotním postižením. V případě společnosti OICT je partnerem pro čerpání
náhradního plnění OFFICE DEPOT, s. r. o., Hostivice, Floriánova 2461, PSČ 253 01, zapsaná v OR
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42398, IČ: 64942503. Tato společnost byla
vybrána v roce 2018 v rámci provedeného řízení na veřejnou zakázku.
VIZE, MISE A HODNOTY
Naše vize:
Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze.
Naše mise:
Jsme spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti digitálních služeb a informačních
technologií.
Naše hodnoty:
OPENNESS I OTEVŘENOST
Ceníme si rozmanitosti – v lidech, názorech i zkušenostech. Proto podporujeme dialog založený na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře.
Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i s okolním světem, prosazujeme politiku otevřených
dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům. Nic nezastíráme a nazýváme věci pravými jmény.
Preferujeme „open source“ řešení.
INNOVATION I TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ A INOVACE
Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy, proto se snažíme trvale
zlepšovat a inovovat nejen naše projekty, ale i nás samotné.
Neustále vyhledáváme nové nápady a jsme otevřeni neotřelým řešením.
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Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost, díky tomu se stáváme expertní silou,
která dokáže spojit nejnovější znalosti o možnostech současných technologií s jistotou
správného použití.
CUSTOMERS I ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA „PRAŽANA“
Myslíme dopředu, hledáme a realizujeme nová řešení.
Umíme předvídat, trvale zlepšovat a inovovat procesy a výkony.
Nabídky, které vytváříme, jsou konkurenceschopné a zacílené na zákazníka.
Naší silnou stránkou je osobní přístup, naslouchání a porozumění zákazníkům. Naší prioritou je spokojenost Pražanů s výsledkem, který plně reflektuje jejich přání a potřeby.
TEAM I TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Chceme být součástí úspěšného týmu, proto respektujeme individualitu všech členů týmu a podporujeme jejich zapojení a uvědomění si vlastního přínosu.
Svou iniciativou i odpovědností se podílíme na směrování naší společnosti a aktivně se
zapojujeme do firemního dění.
Rozvíjíme svá nadání a trvale zlepšujeme své profesní znalosti a schopnosti.
Vytváříme prostředí podporující sdílení znalostí, efektivní komunikaci a vysokou týmovou
i individuální výkonnost.

Děkujeme za spolupráci v roce 2019
Velké poděkování patří všem zaměstnancům OICT a zároveň všem našim externím partnerům,
kteří se podíleli na provozu naší společnosti v průběhu sezóny 2019, zejména pak Magistrátu hl.
města Prahy. V rámci spolupráce bychom také rádi poděkovali nejen jednotlivým městským
částem, městským firmám, soukromým subjektům, ale i akademické sféře. Nadále chceme
vztahy nejen upevňovat, ale i dále rozvíjet v rámci stávajících i nových projektů.
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Kde se o nás dozvíte

kde se o nás dozvíte

KDE SE O NÁS DOZVÍTE
Média a propagace
Naši činnost podporujeme komunikací, vztahy s veřejností, partnery a médii. Cílem naší společnosti
je vytvářet technologickou budoucnost pro lepší život v Praze. Proto také usilujeme o co největší
otevřenost a transparentnost. O našich projektech, novinkách a akcích, které organizujeme či se jich
účastníme, se můžete dočíst na našich webech a sociálních sítích.
Naše webové stránky:
oict.cz
operatorict.cz
smartprague.eu
pid.litacka.cz
golemio.cz

pid_litacka
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Jsme si vědomi významu online marketingu a denně komunikujeme s našimi příznivci i online.
Oddělení marketingu a PR komunikace v roce 2019 obsluhovalo celkem 11 profilů na sociálních
sítích. Naleznete nás na Facebooku, Twitteru, Instagramu i Linkedlnu. Počet sledujících na našich
kanálech činil v roce 2019 dohromady 11 700.
Celkem jsme online veřejnost oslovili 580 příspěvky napříč všemi online komunikačními kanály.
Víme, že každá sociální síť má jiné publikum včetně chování, a tomuto faktu přizpůsobujeme i
přípravu jednotlivých příspěvků.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019

vývoj a architektura

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019
Rok 2019 znamenal pro městskou společnost OICT několik zásadních změn, které měly pozitivní
dopad na celkový hospodářský výsledek. Oproti předchozímu roku 2018 významně vzrostly tržby i
počet zaměstnanců, změnila se organizační struktura společnosti s cílem zajistit maximálně efektivní fungování firmy a posílit roli OICT coby partnera hlavního města Prahy, městských částí a společností i obyvatel metropole.
Přehled projektů, které byly v roce 2019 úspěšně ukončeny, rozvíjeny nebo zcela nově realizovány,
přináší následující souhrn činnosti jednotlivých útvarů. Svou práci také prezentovali zástupci společnosti OICT na několika tuzemských i zahraničních konferencích, veletrzích a soutěžích, ze kterých si
projekty OICT odnesly řadu prestižních ocenění.

Ing. Michal Kraus, MBA

VÝVOJ A ARCHITEKTURA
Směřování Úseku vývoje a architektury
Změnou organizační struktury v roce 2019 vznikl Úsek vývoje a architektury, který plně reflektuje nové
potřeby města. Vzniklý úsek je nositelem strategie OICT v oblasti architektury IT, vývoje SW a zpracování
městských dat, která se soustředí především na oblast digitalizace, zajištění softwarové nezávislosti města, postupného snižování vendor lock-in, zajištění strategického know-how, data governance a efektivního řízení Entreprise architektury MHMP. Vytvořili jsme zcela novou kompetenci OICT reprezentovanou
vznikem nového oddělení Architektura IT. Oddělení bylo třeba personálně a procesně vybudovat, definovat jeho náplň a konkrétní poslání. Oddělení architektury IT bylo spolu s dosavadními odděleními vývoje a
City Data Lab sloučeno do společného úseku. Byl tak vytvořen celek pokrývající SW projekty v celé škále:
od architektury, analýzy a vývoje až po zpracování dat.
Konkrétní úspěchy roku 2019
Aktivně jsme pracovali na prvních projektech v oblasti digitalizace, zejména na přípravě a zahájení
realizace vlajkové lodi digitalizace – projektu Portál Pražana. Prokázali jsme, že OICT je pro MHMP
kompetentním partnerem a stali jsme se respektovaným dodavatelem tohoto projektu. Do konce
roku 2019 jsme připravili kompletní architektonickou studii Portálu Pražana, která slouží jako podklad pro implementační práce na portále dále v roce 2020. OICT se nejen díky tomuto projektu stal
akcelerátorem a nedílnou součástí nově nastartovaného procesu digitalizace města, a to nejen na
úrovni MHMP, ale také na úrovni celoměstské koncepce rozvoje IS hl. m. Prahy.
Další důležité projekty
Nadále jsme rozvíjeli projekt datové platformy Golemio a pokračovali v budování datové komunity
založené na principu otevřenosti. Na konci září 2019 jsme uvolnili open source SW řešení datové
platformy, které jsme v OICT sami navrhli a vyvinuli.
Rovněž jsme intenzivně pracovali na aplikacích Moje Praha a Změňte.to. Byli jsme zapojeni do přípravy rozvojových kroků v aplikaci PID Lítačka a do celkového rozvoje regionálního dopravního systému PID Lítačka souvisejícího s jeho expanzí do dalších krajů (příprava dodávky e-shopu pro
Liberecký kraj).
Co nejvíce jsme se snažili posilovat tým vývoje, přes nelehkou personální situaci na trhu práce se
nám podařilo zdvojnásobit kapacitu vývojového týmu.
Vize do roku 2020
Naše kompetence budeme v roce 2020 dále aktivně rozšiřovat, zejména směrem k řízení Enterprise
architektury a digitalizaci procesů MHMP. V rámci dalšího rozvoje projektu Portál Pražana budeme
zvyšovat kvalitu a počet digitalizovaných agend zpřístupněných Pražanům. Zaměříme se také
na zahájení spolupráce s městskými společnostmi a městskými částmi. Nadále chceme využívat naše schopnosti, kapacity, kompetence, výhody akciové společnosti plně vlastněné městem a
znalosti prostředí města ke snižování vendor lock-in a zajištění strategického know-how v oblasti IT.
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projektové řízení a fondy
Během roku 2020 budeme navyšovat personální kapacity, a to především s ohledem na další
rozvoj kompetencí OICT v oblasti vývoje a IT architektury. Z interního pohledu společnosti se soustředíme na navazování spolupráce a poskytování služeb ostatním úsekům. Tím bychom chtěli
využívat synergických efektů, snižovat náklady a pracovat ještě více ve vzájemné provázanosti.

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A FONDY
Směřování Úseku projektového řízení a fondů
I v roce 2019 pokračoval Úsek projektového řízení a fondů v realizaci a přípravě projektů dle
schválené koncepce Smart Prague do roku 2030. Změna politické reprezentace v hlavním
městě Praze přinesla nové myšlenky do řízení projektů, které se promítly zejména do přípravy
Akčního plánu Smart Prague, jehož cílem je monitorovat a prioritizovat projekty městských organizací a přicházet s novými náměty na smartifikaci hlavního města. Do našich projektů se vepsal
schválený klimatický závazek HMP, ve kterém se Praha zavazuje snížit produkci CO2 o 45 % do
roku 2030 a do roku 2050 být v produkci neutrální. V roce 2019 vzniklo v našem úseku nové
oddělení, které začalo rozšiřovat naši činnost o přípravu na převzetí správy a provozu městské
infrastruktury v rámci vybraných IT projektů. Celkově bylo v různé etapě rozpracovanosti v Úseku projektového řízení v roce 2019 zhruba 30 projektů.
Od realizace k běžnému provozu
V roce 2019 jsme v několika oblastech plynule přecházeli od zahájení projektů k jejich provozu.
Významně se podílíme na energetických úsporách HMP, kde jsme spustili několik projektů v této
oblasti. Jedním z nich je projekt, který zahrnuje šest budov a je realizován formou metody EPC
a prošel v roce 2019 implementační částí díla. Garantované úspory v projektu jsou 11 % nákladů
na energie, 7,2 mil. ročně, celkem tedy 86 mil. Kč za 12 let, na které je projekt koncipován. Životní
prostředí odlehčíme od CO2 každým rokem o více něž 3 tis. tun, což bude za 12 let o více než 37
tis. tun. Projekt se umístil na druhém místě v soutěži o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC, kterou pořádá APES – Asociace poskytovatelů energetických
služeb.
Mezi další úspěšně zrealizované projekty patří projekt Chytrý svoz odpadu, který obsadil první
místo v soutěži Chytrá města pro budoucnost, a to v kategorii Chytré město nad 200 000 obyvatel. V rámci projektu bylo jednoznačně prokázáno, že pomocí dat, která senzory poskytují, lze
identifikovat problematické nádoby a následně u nich nastavit optimální frekvenci svozů tak,
aby lépe odpovídala jejich vytíženosti. Data o aktuální zaplněnosti byla integrována i do celoměstské veřejné mobilní aplikace Moje Praha. Některé městské části již v průběhu pilotního
projektu využívaly nové informace plynoucí z pilotního projektu Chytrý svoz odpadu a podaly
návrh na změnu frekvence svozů u několika nádob. Konkrétně na území MČ Praha 1, kde bylo
instalováno 75 kusů senzorů, došlo k přesunu dlouhodobě nevyužívaného stanoviště na jinou
adresu a následné úpravě četnosti svozů s roční úsporou cca 300 tis. Kč bez DPH. V rámci pilotního projektu, kdy bylo instalováno celkem 424 senzorů, byly celkové roční úspory vyčísleny
na 1,78 mil. Kč bez DPH.
Experimentálním projektem, který jsme v roce 2019 finalizovali, byl projekt Metropolitní systém
tísňové a zdravotní péče, na kterém klienti i jejich rodiny nejvíce oceňovali zvýšení bezpečnosti,
pocit většího klidu a jistoty, a to nejenom ze zdravotního hlediska, ale i z hlediska bezpečnosti
vůbec. Často byl v rámci kvalitativního průzkumu zmiňován přínos lepší psychické pohody.
Dalším projektem, který měl za cíl otestovat dané řešení, byl Systém pro automatizovaný
vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště, který přispěl k rozšíření nabídky platebních
služeb, a zvýšil tak uživatelský komfort vybraného parkoviště.
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Praha na sklonku roku 2019 pověřila OICT zpracováním koncepce Generelu rozvoje sítě veřejného
dobíjení. Příprava koncepce navazuje na snahu města podpořit rozvoj elektromobility a zároveň
naplánovat kroky do roku 2030, které by měly pomoci zabránit možným negativním dopadům,
které jsou s rozvojem elektromobility spojeny.

své řady o několik nových kolegů a došlo k obměně několika pracovních pozic v rámci běžné
fluktuace.

Ukončené projekty a jejich přínosy

„Před námi stojí mnohé výzvy, které jsme si mimo jiné vytyčili v rámci nové strategie OICT
2020–2022, tedy zastřešit inovační proces města, zrealizovat nové pilotní projekty, ale hlavně
městu doporučit projekty s největším potenciálem k zavedení do celoměstského provozu. Intenzivně s městskými organizacemi spolupracujeme na sestavení Akčního plánu Smart Prague, který by měl být tzv. jízdním řádem města v oblasti chytrého města a měl by dát jasný
obraz toho, co se kdy a kde bude v oblasti Smart Cities v Praze realizovat.“

V průběhu roku 2019 se podařilo projektové kanceláři úspěšně dokončit čtyři nejstarší projekty Smart Prague, jejichž end reporty byly schváleny Radou hl. m. Prahy. Jednalo se o projekt
Interiérová navigace Škodova paláce, který pomocí mobilní aplikace pomáhá návštěvníkům
Škodova Paláce se lépe a rychleji zorientovat v budově, naviguje je na jednotlivá pracoviště,
ale také obsahuje aktuální informace o úředních hodinách. Dalším projektem je Automatický
odpovídač, v jehož rámci byla testována umělá inteligence chatovacího robota. Technologie se
osvědčila u nasazení na webových stránkách Lítačky, kde mezi hlavní přínosy řešení patří především snížení zatížení zákaznické linky. Projekt Chytré lavičky měl za cíl otestovat moderní a
technologicky inovativní prvky městského mobiliáře. Uživatelé funkcionalit laviček, jakými jsou
např. dobíjení telefonů nebo připojení přes sdílenou Wi-Fi síť do internetu, vnímají tato zlepšení velmi pozitivně. U projektu Chytrá světla PLUS byla v roce 2019 ukončena fáze modernizace
92 svítidel a senzorické sítě v Karlíně, kde byla otestována vzdálená správa svítidel, monitorování a měření environmentálních hodnot prostředí a elektronická komunikace s občany prostřednictvím přístupu do městské sítě a internetu. Mezi hlavní přínosy projektu patří úspory na
základě vzdálené regulace osvitu a sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru.
Závěrečné zprávy projektů jsou uveřejněny na webových stránkách www.smartprague.eu,
kde se může odborná i široká veřejnost dočíst o průběhu jednotlivých projektů nebo se informovat o doporučeních pro jejich zavedení do celoměstského prostředí.
Transformace správy datových center a městského kamerového systému
Během roku 2019 se OICT začal připravovat na postupné převzetí správy datových center Magistrátu hlavního města Prahy, které by se mělo realizovat v roce 2020. Tento projekt
umožní sjednocení řízení požadavků a lepší kooperaci mezi různými dodavateli služeb magistrátu, což bude mít za následek snížení nákladů města. Rovněž OICT zahájilo přípravu na
převzetí IT části správy Městského kamerového systému hlavního města Prahy, na kterém
bude spolupracovat se společností Technologie hlavního města Prahy, a. s. Oba tyto projekty
spadají do projektového řízení Úseku projektového řízení a fondů.
Spolupráce a její hodnota
V roce 2019 dále probíhala intenzivní spolupráce napříč akademickou sférou, ale také mezi
městskými společnostmi a dalšími klíčovými subjekty v oblasti veřejného sektoru. Několikrát se
sešla Rada Smart Prague, která sestává z akademických pracovníků a veřejných institucí, sleduje postup prací na projektech Smart Prague, a poskytuje tak OICT zpětnou vazbu k probíhajícím
projektům. Zároveň také informuje o novinkách týkajících se oblasti Smart Cities. Intenzivně
probíhala také setkání pracovních skupin Smart Prague sestávajících z městských společností, kde dochází k pravidelné informovanosti o probíhajících a nových projektech. Zde hledáme
také společné synergie, aby nedocházelo k dublování projektů. Nově se ke spolupráci přidala i
iniciativa PRG.AI, která ve spolupráci s akademickou sférou buduje ekosystém umělé inteligence v Praze.
V neposlední řadě jsme se nadále věnovali také podnětům veřejnosti, sbírali jsme podněty
veřejnosti skrze iniciativu Mám nápad a také proběhlo několik otevřených setkání, kde jsme
se přátelskou formou snažili představit nové náměty, o kterých jsme mohli všichni společně
diskutovat a rozvíjet je. Nápady a postřehy Pražanů i návštěvníků Prahy jsou pro nás velice důležitou složkou procesu proměny města v moderní metropoli, bez které by chytrá Praha neměla
smysl.
Tým
Rok 2019 přinesl několik změn na vedoucích pozicích Úseku projektového řízení a fondů.
K 30. 4. 2019 ukončil spolupráci s OICT Ing. Vladimír Zadina, který byl dočasně nahrazen členem představenstva Ing. Pavlem Tesařem. Od poloviny října 2019 řídí Úsek projektového řízení
a fondů JUDr. Matej Šandor, Ph.D. Během roku 2019 rozšířil Úsek projektového řízení a fondů
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Akční plán Smart Prague 2030 a vize do roku 2020

V nadcházejícím roce budeme pokračovat v inovativních projektech, které budou mít co největší užitek pro obyvatele Prahy. Smart Prague není pouze o naší společnosti, ale městě jako
celku, všech městských společnostech a jednotlivých městských částech. V roce 2020 se chceme právě tohoto přístupu držet a zasadit se o naplnění jednotného postupu města v oblasti
Smart Cities a inovativních technologií.

provoz ICT

podpora uživatelů

Ing. Jan Ladin

Ing. Ondřej Rulík

PROVOZ ICT

PODPORA UŽIVATELŮ

OICT jako respektovaný a odborný partner

Technická řešení pro zjednodušení života Pražanů

Z pohledu provozu ICT máme za sebou velmi náročný, ale i úspěšný rok. V první řadě jsme
hrdí na to, že jsme se i v roce 2019 mohli podílet na zajištění bezvýpadkového fungování multikanálového odbavovacího systému PID Lítačka. Hlavně po technické stránce se jedná o veliký
úspěch a jsme rádi, že se nám společně podařilo čelit výzvám spojeným s provozem největšího
dopravně-odbavovacího systému v České republice.

Z pohledu Úseku podpory uživatelů došlo v roce 2019 k zásadním změnám v celé oblasti dopravní
karty Lítačka týkajících se kartového systému i samotného odbavování. Stejnou měrou jsme rozvíjeli
i mobilní aplikaci PID Lítačka, která se stává vlajkovou lodí naší společnosti.

Mezi další úspěchy jistě patří převzetí správy koncových stanic pro Magistrát hlavního města
Prahy. Po celý rok 2019 jsme přebírali správu a kontinuálně jsme rozšiřovali IT podporu pro zaměstnance magistrátu. Tento projekt splnil stanovený cíl a OICT je nadále vnímán jako respektovaný a odborný partner, který dokáže naplnit potřeby magistrátu v oblasti IT.
Nová struktura úseku
Práce v oblasti provozu IT pro magistrát a hlavní město Prahu s sebou nese specifické potřeby.
Z tohoto důvodu došlo v roce 2019 ke změně v organizační struktuře. Postupně došlo ke kompletní restrukturalizaci úseku, včetně změny náplně práce jednotlivých oddělení a předávání
agendy novým kolegům a kolegyním. Co se týče personální oblasti, zde došlo ke změně ve
vedení úseku a přivítali jsme asi dvě desítky nových kolegů a kolegyň. Tuto výzvu úsek velice
dobře zvládl a dnes se již můžeme pochlubit fungujícími procesy z hlediska organizačního i
personálního.

V první řadě jsme velmi hrdí na to, že se nám dařilo vycházet vstříc Pražanům, kterým jsme se
snažili i díky novým technickým řešením zjednodušovat život. Jednalo se především o vytvoření prostředí k tomu, aby si kartu Lítačka mohli kompletně zařídit z domova a nemuseli fyzicky
na přepážky do Škodova paláce.
„Pro rodiče dětí bylo zajisté velké ulehčení, když jsme v srpnu 2019 umožnili zřízení Lítačky
pro děti do 15 let online, z pohodlí domova. Nejen toto opatření výrazně snížilo fronty a dobu
čekání na našem kontaktním místě ve Škodově paláci. Byli jsme připraveni na nápor klientů
v exponovaných měsících a snížili jsme čekací lhůty na vyřízení karet oproti minulému roku o
téměř 70 %.“
Velikým úspěchem z našeho pohledu je také možnost převedení dlouhodobého kupónu do
mobilní aplikace, která se stala plnohodnotným nosičem jízdného. Cestující se tak při přepravní
kontrole mohou jednoduše odbavit jen prostřednictvím obrazovky mobilního telefonu.

Ambiciózní a realistické vize do roku 2020
250 000
počet prodaných jízdenek

V následujícím roce jsme si stanovili za cíl rozšiřovat aktivity IT podpory Magistrátu hlavního
města Prahy a být maximálně zapojeni do projektu městského kamerového systému. Rovněž
uděláme vše pro to, abychom se podíleli na rozšiřování sítě MepNet. Největší výzvou roku 2020
bude migrace metropolitního odbavovacího systému PID Lítačka do datových center MHMP.
Mezi další plánované aktivity patří i série školení pro pracovníky magistrátu, například Security
Day, workshop, kde budeme zaměstnance informovat o IT bezpečnosti.
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strategický rozvoj a interní služby
Vytvoření Úseku podpory uživatelů a stabilizace týmu
Hlavní výzvou pro všechny kolegy a kolegyně našeho úseku bylo samotné vytvoření Úseku
podpory uživatelů. Ten do té doby samostatně neexistoval, a proto pro nás bylo zcela zásadní v
roce 2019 nastavit základní procesy a přebrat nové agendy. Díky významné změně organizační
struktury v našem úseku jsme dostali kompletně na starost klíčový projekt společnosti, kartu
Lítačka. Rovněž se nám podařilo doplnit personální kapacity jak na infolinku Lítačky, tak i na
samotné klientské přepážky ve Škodově paláci a tím personálně stabilizovat celý náš úsek.
Velikou výzvou roku 2019 byla stabilizace fungování kontaktních přepážek ve Škodově paláci.
Odvažuji si zpětně říct, že se nám po personální stránce plně podařilo stabilizovat a vytvořit profesionálně fungující tým kolegů a kolegyň, jejichž posláním je spokojenost zákazníků Lítačky.
Tímto krokem jsme stabilizaci odstartovali a nyní už mohu říct, že máme mnoho fungujících
týmů a procesů napříč celým úsekem.

Ing. Josef Švenda

STRATEGICKÝ ROZVOJ A INTERNÍ SLUŽBY

Důležité projekty roku 2019 a výzvy do roku 2020
Důležitým projektem, který se nám úspěšně podařilo dotáhnout do konce, byl prodej kupónů v systému zjednodušené přepážky. Interně se nám tak podařilo sjednotit systémy prodeje
kupónů a vydávání samotných karet. Infolinka Lítačky se stala zároveň i kontaktním místem
pro zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy pro nahlašování incidentů na koncových
stanicích (správa Service Desk i infolinka).
Od Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy jsme převzali projekt Změňte.to, který všem Pražanům
umožňuje nahlásit nedostatky či problémy ve veřejném prostoru. Dostali jsme tak kompletně na
starost správu a dohled nad vypořádáváním podnětů z aplikace Změňte.to. Samotnou aplikaci jsme
pak vlastními silami v roce 2019 upravili, a to na základě požadavků města.
V Oddělení koordinace MHMP a MČ zajišťujeme služby pověřence v rámci Nařízení 2016/679,
obecně známého jako GDPR, a koordinujeme i další projekty MHMP napříč městskými částmi.
V rámci našeho úseku přicházíme do styku s mnoha odbory MHMP, jednotlivými městskými
částmi nebo městskými organizacemi. Ceníme si této spolupráce a bez výjimky ji považujeme
za efektivní.
Pro Odbor kultury a cestovního ruchu jsme v průběhu roku 2019 projektově řídili a celkově zastřešovali projekt nové pražské turistické karty s oficiálním názvem Prague Visitor Pass. V průběhu roku
2020 bude projekt dokončen a předán do provozu.
Do příštího roku se dále soustředíme na další vývoj dopravní aplikace PID Lítačka, která má ambici
stát se kompletním průvodcem Pražanů i návštěvníků hlavního města dopravou a odbavením v
rámci Pražské integrované dopravy s novými funkcionalitami, např. platbi za parkování na zónách
nebo P+R parkovištích. Novým projektem, na který se soustředíme v budoucím roce, je dodání a
provoz mobilní aplikace Na kole Prahou, která bude sloužit jako navigace pro cyklisty v hlavním
městě.

Posilování Úseku strategického rozvoje a interních služeb
V roce 2019 došlo k 26% nárůstu počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, což kladlo vysoké nároky na výkon Úseku strategického rozvoje a interních služeb. Strategií společnosti je růst
tržeb realizovaný díky expertize zaměstnanců. Abychom tento strategický cíl podpořili, musí i
nadále interní úsek dokázat přitáhnout, přijmout a udržet špičkové odborníky. Tento náročný
úkol nemůže plnit pouze Oddělení lidských zdrojů – je nutná efektivní spolupráce a podpora
Oddělení ekonomického, Oddělení marketingu a PR komunikace a dalších interních služeb
firmy.
Úspěchy roku 2019
V první řadě se domnívám, že jedním z největších úspěchů našeho úseku za rok 2019 je nábor
nových zaměstnanců a zaměstnankyň, a to především s ohledem na složitou situaci na trhu
práce v oblasti IT odborníků, které naše společnost nejvíce potřebuje.
„Podařilo se nám uskutečnit několik opatření, která zatraktivnila pověst OICT jakožto kvalitního
a spolehlivého zaměstnavatele.“
Vedení společnosti také pokračovalo v neformálním setkávání se zaměstnanci, tzv. Open beer,
a v organizaci All staff meetingů, kde se sdílejí nejdůležitější informace týkající se směřování
společnosti.
Zároveň můžeme být hrdí na kroky, které jsme podnikli v oblasti transparentnosti naší společnosti (zveřejňujeme zprávy z jednání představenstva, zavedli jsme samostatnou sekci věnovanou transparentnosti na webu OICT a publikovali vnitřní předpis, podle něhož zadáváme veřejné
zakázky). V této souvislosti jsme si stanovili ambiciózní cíl: stát se nejtransparentnější pražskou
městskou společností.
KONKRÉTNÍ KROKY K TRANSPARENTNOSTI
Vytvoření samostatné sekce „Otevřená společnost“ na webu operatorict.cz
Zveřejňování nejen zpráv o činnosti představenstva, ale také zápisů ze zasedání dozorčí rady
Publikování vlastních interních předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Uskutečnění a zveřejnění auditu smluvních vztahů společnosti
Publikování životopisů členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady
Řízení lidských zdrojů
V oblasti lidských zdrojů se za rok 2019 společnost zaměřila na úkoly spojené s růstem zaměstnanců
vyvolané potřebou převzetí tzv. transformačních projektů. Především v rámci Úseku provozu a vývoje došlo k definování strategických pracovních pozic, které bylo nutné najít a postupně adaptovat.
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Růst počtu zaměstnanců otevřel nová témata v oblasti řízení lidských zdrojů týkající se zejména
zefektivnění procesu adaptace a rozvoje, práce s talenty a zaměřením se na klíčové pozice ve společnosti, které budou pro společnost oporou i v nepříznivých časech.
Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2019

2018

Aktivní k 31. 12. 2019

Navýšeno o %

HPP

112

141

26 %

Dohody

80

81

1%

Celkem

192

222

16 %

Interní úsek

V ohledu marketingových a komunikačních aktivit byl rok 2019 velmi dynamický. Níže si můžete
prohlédnout bilanci událostí, která vypovídá o naplněném roce jak pro oddělení marketingu a PR
komunikace, tak pro celou společnost.

Oddělenémarketingu
Oddělení
marketinguaaPR
PRvvčíslech
číslech

Vydaných tiskových zpráv

27

Akce (produkce, účast, podpora)

98

Tiskové konference
Počet publikovaných novinek na webu
Sledujících/fanoušků na sociálních sítích (IG, FB, TW, LinkedIn, YT)
Publikováno příspěvků na sociálních sítích
Zobrazení webových stránek (SP, Lítačka atd.)
Uživatelů na stránkách (SP, Lítačka atd.)
Ploch venkovní reklamy
Rozhovorů pro TV a rádia
Oslovených obcí ve Středočeském kraji
Distribuovaných tiskovin

strana I 56

3
90
111 700
580
2 800 000
700 000
480
30
300
113 000

Spolupráce uvnitř společnosti
Během celého roku se náš úsek snažil poskytovat co nejkvalitnější servis ostatním úsekům naší
společnosti. Jenom díky perfektní spolupráci napříč úseky společnosti se nám podařilo úspěšně
zorganizovat již druhý ročník Prague City Data Congress, kterého se v květnu zúčastnilo více než
300 návštěvníků z dvacítky zemí. I díky takovým akcím se Praha stává jedním ze světových leaderů v oblasti městských dat a jejich využití.
Vybudovali jsme silné interní právní oddělení tak, abychom minimalizovali služby externích
právních kanceláří. Mezi klíčové cíle 2019 jsme zařadili smluvní a právní zabezpečování dat pro
datovou platformu Golemio (připravili jsme rozsáhlou analýzu ke zveřejňování konkrétních
zdrojových kódů pod open source licencí). Tento záměr byl následně schválen a kolegové mohli
přistoupit k uveřejňování příslušných kódů pod konkrétní licencí. Neméně významné služby
jsme zajišťovali pro projekt pražské turistické karty, energetické projekty, P+R parkoviště, elektromobilitu, nabíjecí stanice, intermodální plánovač trasy či městský kamerový systém.
V roce 2019 byla zřízena pozice interního auditora. Jeho úlohou je nastavit funkční procesy
umožňující naplňování všech legislativních, regulatorních a dalších požadavků, které jsou na
naši společnost kladeny. Jejich zavedením se snažíme naplnit vysoké cíle v oblasti transparentnosti společnosti a společenské odpovědnosti.
Výzvy do roku 2020
Maximální pozornost jsme v roce 2019 věnovali tomu, aby všichni zaměstnanci naší společnosti byli spokojení, motivovaní a do práce chodili rádi. V souvislosti s tím byl proveden průzkum
spokojenosti zaměstnanců, který ukázal, že máme vysoce zapojené zaměstnance, kteří si cení
smysluplnosti poslání společnosti. Z výzkumu jsme například zjistili, že v OICT je angažovaných
a vysoce angažovaných 54 % zaměstnanců a společně se středně angažovanými dokonce 89 %.
Navíc 92 % zaměstnancům dává smysl pracovat právě pro naši firmu a 85 % zaměstnanců rádo
hovoří o tom, že pracují v OICT. Co se týče péče o zaměstnance a celkového rozvoje kapacit v roce
2020, budeme zde taktéž vycházet z průzkumu spokojenosti zaměstnanců a reagovat na nejčastěji zaměstnanci zmiňované návrhy na zlepšení.
Důležitou inovací, kterou jsme v roce 2019 začali připravovat, je zavedení produktového managementu a transformace Oddělení strategického rozvoje na Oddělení rozvoje obchodu. Implementaci obou důležitých procesů, které dosud v OICT chyběly, provedeme ve fiskálním roce 2020.
Rovněž jsme se intenzivně zapojili do realizace nové struktury a rozložení kompetencí napříč
společností tak, aby byla co nejefektivnější.

CLV banner PID Lítačka metro
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Rollingboard banner PID Lítačka
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CLV banner PID Lítačka letiště
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CLV banner PID Lítačka metro
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CLV banner Praha sportovní
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Úspěchy společnosti

oceněné úspěchy

ÚSPĚCHY SPOLEČNOSTI
Naše společnost OICT byla v roce 2019 oceněna za své projekty v několika prestižních soutěžích a
účastnila se rovněž mnoha tuzemských i mezinárodních konferencí a veletrhů, kde měli vybraní
zaměstnanci a zaměstnankyně možnost představit aktivity společnosti i načerpat novou inspiraci
od ostatních a získat cenné kontakty pro další spolupráci. Nabízíme přehled těch nejvýznamnějších
akcí.
Prague City Data Congress
V loňském roce jsme odstartovali nultý ročník, který překonal naše očekávání a byl z pohledu
našeho a rovněž i účastníků velice úspěšný. Ve spolupráci s Centrem architektury a městského
plánování (CAMP) a Institutem plánování a rozvoje Prahy (IPR) jsme v tomto roce opět kongres
realizovali a byl ještě úspěšnější než ten předchozí. Letos se do hlavního města ČR sjela více
než třicítka odborníků a odbornic na problematiku městských dat z celého světa. Praha se tak
mohla stát na dva dny evropským centrem diskusí o městských datech a jejich využití.
HackPrague
Odborníci z řad zaměstnanců OICT se v rámci HackPrague stali mentory, a přispěli tak ke zlepšování kvality života ve městech.
eSalon
V listopadu zde naše společnost ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy prezentovala
projekty Smart Prague, především regionální dopravní systém PID Lítačka a projekty spadající do
oblasti elektromobility. Do expozice se zapojily i další městské společnosti a přispěly svými chytrými
nápady a projekty zlepšujícími život v Praze.
Společně otevíráme data 2019
Projekt Golemio v této soutěži obsadil první místo v kategorii Open source.
Zlatý erb
Golemio získalo cenu v krajském kole soutěže kategorie Nejlepší Smart City a elektronická služba.
Chytrá města 2019
Projektu „Chytrý svoz odpadu“ byla věnována značná mediální pozornost, a to nejen z důvodu úspěchu projektu v národní soutěži Chytrá města 2019, kde získal projekt první cenu v kategorii „Chytré
město 2019 nad 200 000 obyvatel“, ale také kvůli tomu, že se jedná o největší projekt svého druhu v
České republice. Důvodem mediálního zájmu byla rovněž zvýšená poptávka veřejnosti po projektech věnujících se odpadovému a objehovému hospodářství ve městě a snižováním emisí.
Asociace poskytovatelů energetických služeb
Praha získala ocenění v soutěži pořádané Asociací poskytovatelů energetických služeb za pilotní
projekt z dílny Smart Prague „Energetické úspory s využitím EPC“. Hlavní město Praha získalo za
projekt snižující energetickou náročnost budov a dosahování energetických úspor metodou EPC
(Energy Performance Contracting) druhou cenu v osmém ročníku soutěže pořádané Asociací poskytovatelů energetických služeb. Díky tomuto pražskému projektu dojde ke snížení spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody ve vybraných budovách nejméně o 11 %.
Tvoje šance
Díky programu Tvoje šance se k nám mohl přidat Matyáš, student ostravského gymnázia, který se
zajímá o trendy městského rozvoje 21. století, mezi něž patří právě i koncept Smart City. Projekty
Smart Prague jsme studentovi během jednoho dne představili. Tento vzdělávací program je určen
pro mladé lidi a jeho cílem je motivovat a posouvat středoškoláky ze znevýhodněného prostředí za
jejich vysněným povoláním.
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VÝHLED SPOLEČNOSTI NA ROK 2020
Městská společnost OICT je servisní organizací Prahy a jejích městských částí pro IT a moderní
technologie a dlouhodobě plní mise, které jí představitelé města svěřili. Strategické cíle společnosti do roku 2022 jsou rozděleny do tří pilířů: Mobilita jako služba, Smart Prague a inovace a IT
služby a v každém z těchto pilířů očekáváme v roce 2020 realizaci a rozvoj významných projektů.
Mobilita jako služba
Další rozvoj funkcí mobilní aplikace PID Lítačka a pokračující nárůst počtu aktivních uživatelů
V mobilních aplikacích PID Lítačka a Moje Praha rozšíříme možnosti plateb za parkování na P+R
parkovištích
Budeme pokračovat v úsilí o standardizaci systému dopravního odbavení napříč republikou
a rozšíříme služby odbavovacího systému MOS pro Liberecký kraj
Ověříme možnost kombinace zobrazování a vyhledávání různých druhů dopravy
Dokončíme generel nabíjecí infrastruktury elektrovozů a začneme ověřovat využívání mobilní
aplikace pro platbu za jejich dobíjení
Zahájíme provoz Prague Visitor Pass, městského systému pro turisty, který chce být hlavním
nástrojem pro návštěvníky Prahy pro dopravu MHD a návštěvu turistických památek
Smart Prague a inovace
Zahájíme provoz Portálu Pražana jako primárního nástroje pro digitální agendy a zajištění
digitálního kontaktu Pražana s úřadem
Začneme s návrhem jednotné mobilní aplikace pro řešení životních situací Pražana
Budeme pokračovat v otevírání úřadu prostřednictvím publikování nových open datových sad,
zajišťování kvalitních dat pro Prahu a využívání dat pro řízení města
Zajistíme celkový životní cyklus inovačních projektů Smart Prague formou přípravy projektu
Smart Prague inovačního centra
Vypracujeme koncepci Akčního plánu Smart Prague 2030, včetně zahájení několika nových
projektů.
IT služby
Zahájíme poskytování služeb pro IT architekturu (kompetenční centrum IT architektury), správu
EA MHMP
Zajištění dodávky SW řešení – od analýzy a architektury až po aplikace, zajištění dalšího rozvoje
Zajistíme následný rozvoj mobilních aplikací Změňte.to a Moje Praha. Nově plánujeme provozovat mobilní aplikaci Na kole Prahou a již standardem je pro nás provoz webových aplikací Praha
sportovní a Praha volnočasová. Provoz webové a mobilní aplikace je i součástí projektu Prague
Visitor Pass, jehož spuštění také v roce 2020 očekáváme
Rozšíříme poskytování služeb podpory na všech koncových zařízení MHMP
Zahájíme poskytování služby správy datových center MHMP a systémové podpory MKS
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ZPRÁVA PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2019 o činnosti
společnosti Operátor ICT, a. s., v oblasti poskytování informací podle zákona.
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Počet podaných žádostí o informace: 5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
Žádné rozsudky vydány nebyly.
Přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona, a to včetně nákladů na vlastní zaměstnance a na právní zastoupení:
Nebyly vynaloženy žádné náklady.
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí takové
licence:
Žádné výhradní licence nebyly poskytnuty.
5. Údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádosti:
Žádné stížnosti nebyly podány.
6. Další informace vztahující se k vyřizování žádostí:
Všechny žádosti byly vyřízeny řádně a v termínu.

V Praze dne 29. února 2020

......................................................................................
Mgr. Gabriela Bednářová
vedoucí Odboru interních služeb
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FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Statutární audit společnosti za rok 2019 byl proveden auditorem APOGEO Audit, s. r. o., a dle
Zprávy auditora účetnictví podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci
2019, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s
českými účetními předpisy.

Implementací ekonomického informačního systému Helios bylo zajištěno přesnější manažerské
účtování na úrovni úseků a zakázek. V systému je tak zajištěna vazba dokladu na objednávku a
smlouvu.

S rozvojem činnosti společnosti souvisí nárůst úkonů oproti předchozím letům.

Hlavní finanční ukazatele 2019 (v tis. Kč)

Hlavní finanční ukazatele 2019 (v tis. Kč)

Obrat

209 574

Náklady

207 126
2 448

Zisk po zdanění
Srovnání hlavních finančních ukazatelů za rok 2019
se schváleným obchodně-finančním plánem na rok 2019 (v tis. Kč)

Rok 2019 neauditovaný

Finanční plán 2019

Obrat

209 574

223 796

Náklady

207 126

220 816

2 448

2 980

Zisk po zdanění

Hospodaření společnosti za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 2 448 tis. Kč.
S rozvojem činnosti společnosti OICT souvisí i významný nárůst úkonů oproti roku 2018.
Společnost za rok 2019 eviduje o 28 % více objednávek, o 32 % více přijatých faktur. Vydaných faktur
je 3krát víc než v předchozím roce. Tento nárůst souvisí se spuštěním multikanálového odbavovacího systému, s projekty Smart Prague, Datová platforma Golemio a dalšími.
V roce 2019 společnost investovala do pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku.
Meziroční nárůst netto hodnoty dlouhodobého majetku činí 40,1 mil. Kč.

Sestaveno v Praze dne 25. května 2020

.......................................................................
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

.......................................................................
JUDr. Matej Šandor, Ph.D
místopředseda představenstva
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY V ROCE 2020

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2019

Obchodně-finanční plán na rok 2020 je zpracován s ohledem na předpokládaný rozsah jednotlivých činností společnosti a aktuálně uzavřené smlouvy.

(Za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)

Nejvýznamnějšími projekty roku 2020 jsou:
Lítačka
Multikanálový odbavovací systém a všechny jeho součásti
Portál Pražana
Smart Cities projekty (Datová integrace P+R parkovišť ve spádové oblasti Prahy, Systém
pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel na městské parkoviště, Intermodální plánovač trasy)
Projekty IT (Datová centra HMP, MKS)
Datová platforma projektové řízení
Turistická karta
Další rozvojové projekty
V roce 2020 proběhnou významné investice do kapacity společnosti tak, aby v následujících
letech mohlo dojít k očekávanému růstu tržeb a zisku.
V době přípravy účetní uzávěrky za rok 2019 probíhala celosvětová pandemická krize COVID-19,
která má negativní dopady na některé oblasti činnosti společnosti. Tyto okolnosti, spolu s investičním plánem společnosti, povedou pravděpodobně k plánovanému negativnímu hospodářskému výsledku v roce 2020. Tato plánovaná ztráta by měla být plně kompenzována nárůstem
zisku v následujících letech.
Výraznou roli nadále hrají odpisy, které aktuálně představují zhruba 8 % z celkových nákladů,
což reflektuje významné investice do SW (MOS / PID Lítačka). Investiční projekty budou v budoucnu generovat dlouhodobé a stabilní cash flow.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovaná statutárním orgánem ovládané osoby dle §
82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“).
Ovládaná osoba
Operátor ICT, a. s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02795281, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676
Ovládající osoba
Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581
Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou – § 82 odst. 2 písm. a) ZOK
Ovládající osoba je veřejnoprávní korporace dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů.
Ovládající osoba ovládá další ovládané osoby uvedené v příloze č. 1 k této zprávě o vztazích.
Petr Novotný, člen představenstva ovládané osoby (v období 1. 2. 2018 – 9. 1. 2019), byl v roce 2019
současně členem dozorčí rady společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.,
IČO 03447286, jež je osobou ovládanou stejnou ovládající společností.
Úloha ovládané osoby – § 82 odst. 2 písm. b) ZOK
Ovládaná osoba je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem činnosti byl v roce 2018
provoz systému zjednodušené přepážky na distribuci čipových karet Lítačka. V prvním pololetí 2018 pokračovala realizace projektu multikanálového odbavovacího systému, jehož pilotní
projekt byl spuštěn 27. 8. 2018. Ostrý provoz byl spuštěn k 1. 1. 2019. Průběžně po dobu celého
kalendářního roku byly realizovány projekty Smart Cities a současně docházelo k navazování
spolupráce v rámci dílčích projektů s jediným akcionářem a městskými částmi hl. města Prahy.
Způsob a prostředky ovládání – § 82 odst. 2 písm. c) ZOK
Ovládající osoba je vlastníkem akcií ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí
100 %. Ovládající osoba tak jako jediný akcionář vykonává působnost valné hromady, a to prostřednictvím Rady hl. m. Prahy.
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 8 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
V účetním období roku 2019 pokračují aktivity ovládané osoby, probíhající na základě pokynu
jediného akcionáře pokračovat v realizaci projektu multikanálového odbavovacího systému
(Usnesení Rady hlavního města č. 1576, ze dne 27. 6. 2017). Investiční náklady projektu v posledním účetním období přesáhnou 8 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle
poslední účetní závěrky.
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými – § 82 odst. 2 písm. e) ZOK
Přehled vzájemných smluv tvoří přílohu č. 2 této zprávy o vztazích.
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Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání – § 82 odst.
2 písm. f) ZOK
Veškeré vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a ovládanou osobou a osobami
ovládanými ovládající osobou byly realizovány v souladu se zákonem, za podmínek obvyklých v
obchodním styku a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma.
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou – § 82 odst. 4 ZOK .
Z titulu vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a ovládanou osobou a osobami
ovládanými ovládající osobou neplynou ani jedné z uvedených osob žádné zvláštní výhody
nebo nevýhody.
Plnění a protiplnění mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními
ovládanými osobami byla prováděna na základě uzavřených platných smluv, dílčích objednávek,
dodacích listů a faktur. Pro ovládanou osobu z těchto titulů neplynou rizika ve spojení s ovládající
osobou. Újma dle ust. § 71 nebo 72 ZOK ovládané osobě nevznikla.
Prohlášení
Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby. Představenstvo
společnosti Operátor ICT, a. s., prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře
a že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající
osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, vztahující
se k dotčenému účetnímu období.
Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství společnosti,
ani údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle zvláštního zákona.

V Praze dne 31. března 2020
Za obchodní společnost Operátor ICT, a. s.:

.......................................................................
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

.......................................................................
Ing. Josef Švenda
člen představenstva
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Přílohy

příloha č. 1
Společnost
v majetkovém
portfoliu HMP

PŘÍLOHA Č. 1

Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31. 12. 2019
vč. společností s kapitálovou účastí akciových společností ovládaných přímo či nepřímo hl.m.
Prahou

Obchodní firma

% podíl
HMP na ZK

Sídlo

Dopravní podnik
hl. m. Prahy,
akciová společnost

IČO

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

100 %

Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22

000 05 886

Kolektory Praha, a. s.

100 %

Pešlova 3, čp. 341, Praha 9, 190 00

267 14 124

Kongresové centrum Praha, a. s.

45,652 %

5. května 1640/65, Praha 4-Nusle, 140 00

630 80 249

Obecní dům, a. s.

100 %

náměstí Republiky 1090/5, Praha 1, 110 00

272 51 918

Operátor ICT, a. s.

100 %

Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

027 95 281

Prague City Tourism a. s.

100 %

Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5, 150 00

073 12 890

Pražská energetika
Holding a. s.

Nepřímo ovládané
společnosti
a dceřiné společnost

% podíl
na ZK

Společnosti
s kapitálovou účastí DP

% podíl DP
na ZK

Sídlo

IČO

Pražská strojírna a. s.

100 %

Mladoboleslavská 133, Praha 9, 190 17

601 93 298

RENCAR PRAHA, a. s.

28 %

Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 186 00

005 06 397

Střední průmyslová škola
dopravní, a. s.

100 %

Plzeňská 298/217a, Praha 5, 150 00

256 32 141

Nepřímo
ovládaná společnost

% podíl
PREH v PRE
Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00

601 93 913

Pražská energetika, a. s.

58,046%

Společnosti s kapitálovou % podíl PRE
účastí PP
v dceřin. spol.
eYello CZ, k. s.

90 %

Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, 100 00

250 54 040

PREměření, a. s.

100 %

Na Hroudě 2149/19, Praha 10, 100 05

256 77 063

KORMAK Praha a. s.

100 %

K sokolovně 667/9, Praha 10, 104 00

485 92 307

PREservisní, s. r. o.

100 %

Na hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00

020 65 801

PREzákaznická, a. s.

100 %

Na hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00

065 32 438

100 %

Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00

273 76 516

Pražská energetika Holding a. s.

51 %

Na Hroudě 1492, Praha 10, 100 05

264 28 059

Pražská plynárenská Holding a. s.

100 %

U Plynárny 500/44, Praha 4, 140 00

264 42 272

Pražská vodohospodářská společnost a. s.

100 %

Žatecká 110/2, Praha 1, 110 00

256 56 112

Pražské služby, a. s.

100 %

Pod Šancemi 444/1, Praha 9

601 94 120

PREdistribuce, a. s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

100 %

Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 00

034 47 286

Technologie hlavního města Prahy, a. s.

100 %

Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

256 72 541

Společnosti s kapitálovou % podíl PRE
účastí PREdistribude, a. s. distribuce, a. s.
v dceřin. spol.

TRADE CENTRE PRAHA a. s.

100 %

Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00

004 09 316

Úpravna vody Želivka, a. s.

90,0353%

K Horkám 16/23, Praha 10, 102 00

264 96 224

Výstaviště Praha, a. s.

100 %

Výstaviště 67, Praha 7, 170 00

256 49 329

Zdroj pitné vody Káraný, a. s.

97,25%

Žatecká 110/2, Praha 1, 110 00

264 96 402

PRE FVE Světlík, s. r. o.

100 %

Na hroudě 2149/19, Praha 10, 100 00

280 80 378

SOLARINVEST - GREEN
ENERGY, s. r. o.

100 %

Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00

289 23 405

FRONTIER
TECHNOLOGIES, s.r.o.

100 %

Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00

272 34 835

Národní 37, Praha 1, 110 00

601 93 492

Nepřímo
ovládaná společnost
Pražská energetika
Holding a. s.

Pražská energetika, a. s.

% podíl
PPH v PP
100 %

Společnosti s kapitálovou % podíl PRE
účastí PP
v dceřin. spol.
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Pražská plynárenská
Distribuce,a.s.,člen
koncernu Pražská
plynárenská, a. s.

100 %

U Plynárny 500, Praha 4, 145 08

274 03 505

Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a. s.

100 %

U Plynárny 1450/2a, Praha 4, 140 00

471 16 471

příloha č. 1
Prometheus, energetické
služby, a. s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.

100 %

U Plynárny 500, Praha 4, 140 00

630 72 599

Pražská plynárenská
Správa majetku, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.

100 %

U Plynárny 500, Praha 4, 145 08

274 36 551

Informační služby energetika, a. s.

100 %

Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 141 00

264 20 830

Společnosti s kapitálovou
účastí PVS

% podíl PVS
na ZK

Pražské vodovody
a kanalizace, a. s.

49 %

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 102 00

256 56 635

Společnosti s kapitálovou
účastí Pražských služeb
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% podíl PS
na ZK

AKROP s. r. o.

100 %

Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice, 252 67

264 32 331

Pražský EKOservis, s. r. o.

100 %

Revoluční 1082/8, Praha 1, 110 00

032 98 973

EVOK, o. p. s.

100 %

Vlkova 430/35, Praha 3, 130 00

024 12 390

Společnosti s kapitálovou
účastí ÚVŽ

% podíl ÚVŽ
na ZK

Želivská provozní a. s.

100 %

K Horkám 16/23, Praha 10, 102 00

291 31 804

Společnosti s kapitálovou
účastí ÚVŽ

% podíl ÚVŽ
na ZK

Vodárna Káraný, a. s.

100 %

Žatecká 110/2, Praha 1, 110 00

291 48 995

příloha č. 2
Smluvní strana - název firmy

PŘÍLOHA Č. 2

Přehled vzájemných smluv k 31. 12. 2019

Smluvní strana - název firmy

IČ

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

00005886

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

00005886

Pražská energetika, a. s.

60193913

Pražská energetika, a. s.

Pražské služby, a. s.

PREdistribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

PREměření, a. s

60193913

60194120

27376516

27376516

27376516

27376516

27376516

501-180163

25677063

Evidenční číslo
OICT
501-180095

501-180055

501-180028

501-180027

501-180065

501-180076

501-180059

501-180058

501-180046

501-180045

501-180045

501-180162

501-180127

Popis dodávky

Datum
podpisu

Komision. sml. o obch.
spolupráci MOS

17.07.2018

Poskyt. služeb při
vydávání karet Lítačka

01.01.2018

Nájemné vozidlo
SPZ 6P4 9564

01.01.2018

Nájemné vozidlo
SPZ 3K8 7439

01.01.2018

Smlouva o spolupráci
bezplatná

31.01.2018

Připojení pozemku
na distribuční síť

29.06.2018

Připojení nabíječky
pro EV lampa Karlín

18.05.2018

Připojení nabíječky
pro EV lampa Karlín

18.05.2018

Připojení nabíječky
pro EV lampa

16.05.2018

Připojení nabíječky
pro EV lampa Karlín

16.05.2018

Smlouva o smlouvě
budoucí 8831802173

27.04.2018

Úprava vzájemných
práv a povinností

02.01.2018

Posk. dat SLA data
o park. relacích

31.08.2018

Zaj. organ. veř. soutěže
výb. radiových st.

28.05.2018

Číslo smlouvy
interní

89/2016, 07/2017,
88/2017

Popis dodávky

Datum
podpisu

Číslo smlouvy
interní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

00064581

501-190159

Smlouva o poskytování
komplexních služeb

04.12.2019

138/2019

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190011

Převod práv k
"Nabíjecí stanici"

04.02.2019

8/2019

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190134

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

121/2019,
8831906293

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190135

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

120/2019,
8831802172

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190136

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

122/2019,
8831902293

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190137

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

123/2019,
8831902322

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190138

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

124/2019,
8831902300

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190139

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

126/2019,
8831902292

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190140

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

127/2019,
8831905308

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190141

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

128/2019,
8831902323

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190142

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

129/2019,
8831902321

PREdistribuce, a. s.

27376516

501-190143

Smlouva o připojení
na napěťové hladině

25.10.2019

130/2019,
8831905385

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

00005886

501-190127

Smlouva o společném
zadávání VZ

17.10.2019

114/2019

Pražská energetika, a. s.

60193913

501-190002

Smlouva o spolupráci
vzájemným zápočtem

01.01.2019

75/2018

Pražská energetika, a. s.

60193913

501-190096

Smlouva o podnájmu
mot. voz. 4SJ1387

25.07.2019

85/2019

Technická správa komunikacíh
hl. m. Prahy, a. s.

03447286

501-190172

Smlouva o dílo – Studie
k zab. plat. kanálů

18.12.2019

173/2019

Pražské služby, a. s

60194120

501-180065,
501-190079

Smlouva o spolupráci
bezplatná

30.04.2019

36/2018, 57/2019

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190036

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

136/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190037

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

135/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190038

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

134/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190039

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

133/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190040

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

132/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190041

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

131/2018

80/2017 98/2018

59/2017,97/2018

36/2018

8831804346

7419512

7419511

7415996

7415998

205/2018

01/2018

03447286

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.

03447286

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.

03447286

501-180160

Smlouva o vzáj.
spol. při realizaci SP

01.03.2018

28/2018

Technologie hlavního města
Prahy, a. s.

25672541

501-180161

Smlouva o spolupráci

02.01.2018

14/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

00064581

501-190059

Poskytování služeb
energ. ekosystému

29.04.2019

44/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

00064581

501-190122

Pronájem park. prostor
9. 8. 19 – 31. 7. 2020

06.08.2019

106/2019

173/2018

83/2018, 9/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

00064581

501-190123

Služba koordinátora
otevřených dat HMP

30.08.2019

107/2019,17/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

00064581

501-190130

Smlouva o přidělení
reklamních ploch

07.10.2019

116/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

00064581

501-190133

Smlouva o sdruž.
podávání pošt. zásilek

07.11.2019

133/2019

strana I 94

Evidenční číslo
OICT

109,176/2018

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.

501-180110

IČ

příloha č. 2
Smluvní strana - název firmy

IČ

Evidenční číslo
OICT

Popis dodávky

Datum
podpisu

Číslo smlouvy
interní

Smluvní strana - název firmy

IČ

Evidenční číslo
OICT

Popis dodávky

Datum
podpisu

Číslo smlouvy
interní

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190043

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

138/2018

Technologie hlavního města
Prahy, a. s.

25672541

501-190026

Smlouva o společném
zadávání

04.04.2019

31/2019

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190044

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

139/2018

Technologie hlavního města
Prahy, a. s.

25672541

501-190102

Smlouva o mlčenlivosti

21.06.2019

96/2019

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190045

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

140/2018

Technologie hlavního města
Prahy, a. s.

25672541

501-190147

Smlouva o podnájmu
prostor k podnikání

05.12.2019

161/2019

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190046

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

141/2018

Technologie hlavního města
Prahy, a. s.

60194120

501-190079

Smlouva o spolupráci
bezplatná

30.04.2019

36/2018, 57/2019

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190047

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

142/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190048

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

143/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190049

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

144/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190050

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

145/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190051

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

146/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190052

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

147/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190053

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

137/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190054

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

154/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190055

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

232/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190056

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

227/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190057

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

226/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190058

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

89/2017, 157/2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190072

Smlouva o využívání
dat v rámci MOS

01.01.2019

49/2019

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy,
příspěvková organizace

60437359

501-190001

Rámcová smlouva k
proj. řízením, analýzám

12.09.2019

112/2019
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky společnosti
Operátor ICT a.s. k 31. 12. 2019

zpráva nezávislého auditora
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Společnosti.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky společnosti Operátor ICT, a. s.
akcionáři společnosti Operátor ICT, a. s.
Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo: 02795281
Hlavní předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Tato zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky je určena akcionáři společnosti
Operátor ICT, a. s.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Operátor ICT, a. s., (dále také „Společnost“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019, přehledu o změnách vlastního kapitálu za období 1. 1.
2019 - 31. 12. 2019, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnost
Operátor ICT, a. s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2019 a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na bod 18. přílohy účetní závěrky popisující významné události po datu účetní
závěrky. Vedení Společnosti posoudilo ke dni vyhotovení účetní závěrky možný dopad vyhlášení
opatření souvisejících s epidemií nemoci COVID-19. Na základě tohoto posouzení nemají tyto
skutečnosti vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2019, lze však očekávat negativní dopady na některé
oblasti činnosti Společnosti v roce 2020. Tyto okolnosti, spolu s investičním plánem Společnosti,
povedou pravděpodobně k plánovanému negativnímu hospodářskému výsledku v roce 2020.
Tato plánovaná ztráta by měla být plně kompenzována nárůstem zisku v následujících letech.
Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.
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Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s
příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v
kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že:
ostatní informace, které popisují skutečnosti, již jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v
souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

zpráva nezávislého auditora
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit
provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě
trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.
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účetní závěrka
OZNAČENÍ

ROZVAHA

A

(V celých tisících)

OZNAČENÍ

A

A.

B.

B.

I.

B.

I.

B.

B.

I.

I.

2.

2.

1.

4.

B.

I.

5.

B.

I.

5.

B.

II.

B.

II.

1.

B.

II.

1.

B.

II.

2.

2.

2.

C.

C.

I.

C.

I.

C.

II.

C.

II.

1.

C.

II.

1.

1.

4.

AKTIVA

ŘÁD

31. 12. 2019

31. 12. 2018

B

Řád
C

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM

1

235 315

-34 675

200 640

158 011

Pohledávky za upsaný
základní kapitál

2

0

0

0

0

Stálá aktiva

3

86 434

-34 675

51 759

58 468

Dlouhodobý nehmotný majetek

4

70 653

-24 135

46 518

52 117

Ocenitelná práva

6

23 580

-13 556

10 024

11 385

Software

7

23 580

-13 556

10 024

10

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek

11

1 190

0

1 190

0

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

13

1 190

0

1 190

0

Dlouhodobý hmotný majetek

14

15 781

-10 540

5 241

6 351

Pozemky a stavby

15

202

-109

93

134

Stavby

17

202

-109

93

134

Hmotné movité věci
a jejich soubory

18

15 579

-10 431

5 148

6 217

Oběžná aktiva

37

146 678

0

146 678

98 089

Zásoby

38

1 665

0

1 665

903

Materiál

39

1 665

0

1 665

903

Pohledávky

46

39 775

0

39 775

45 361

Dlouhodobé pohledávky

47

157

0

157

146

Odložená daňová pohledávka

51

157

0

157

146

-10 579

35 304

II.

2.

C.

II.

2.

C.

II.

C.

ŘÁD

B

Řád
C

31. 12. 2018

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

Krátkodobé pohledávky

57

39 618

0

39 618

45 215

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

58

28 617

0

28 617

39 891

2.

4.

Pohledávky - ostatní

61

11 001

0

11 001

5 324

II.

2.

4.

2.

Sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

63

4

0

4

0

C.

II.

2.

4.

3.

Stát - daňové pohledávky

64

9 543

0

9 543

5 222

C.

II.

2.

4.

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

65

62

0

62

41

C.

II.

2.

4.

5.

Dohadné účty aktivní

66

1 341

0

1 341

41

C.

II.

2.

4.

6.

Jiné pohledávky

67

51

0

51

20

C.

IV.

Peněžní prostředky

75

105 238

0

105 238

51 825

C.

IV.

1.

Peněžní prostředky v pokladně

76

159

0

159

2 424

C.

IV.

2.

Peněžní prostředky na účtech

77

105 079

0

105 079

49 401

Časové rozlišení aktiv

78

2 203

0

2 203

1 454

Náklady příštích období

79

2 203

0

2 203

1 454

40 732

D.

D.

1.

Firma I Operátor ICT, a. s.
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31. 12. 2019

11 385

Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek

45 883

C.

AKTIVA

účetní závěrka
PASIVA

OZNAČENÍ

ROZVAHA

A

(V celých tisících)

PASIVA

OZNAČENÍ

A

A.

ŘÁD

31. 12. 2019

B

C

5

6

PASIVA CELKEM

1

200 640

158 011

Vlastní kapitál

2

125 822

122 882

Základní kapitál

3

100 000

100 000

Základní kapitál

4

100 000

100 000

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

18

23 374

2 109

I.

A.

I.

A.

IV.

A.

IV.

1.

Nerozdělený zisk nebo ztráta minulých let

19

22 650

1 877

A.

IV.

2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

20

724

232

A.

V.

Výsledek hospodaření
běžného účetního období (+/-)

21

2 448

20 773

B.

+

Cizí zdroje

23

73 761

34 979

Rezervy

24

1 821

1 772

C.

B.

B.

2.

Rezerva na daň z příjmu

26

395

250

B.

4.

Ostatní rezervy

28

1 425

1 522

Závazky

29

71 940

33 207

Krátkodobé závazky

45

71 940

33 207

C.

C.

II.

C.

II.

3.

Krátkodobé přijaté zálohy

50

4 002

0

C.

II.

4.

Závazky z obchodních vztahů

51

51 042

20 293

C.

II.

8.

Závazky ostatních

55

16 896

12 914

C.

II.

8.

3.

Závazky k zaměstnancům

58

6 217

5 648

C.

II.

8.

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení,
zdravotního pojištění

59

3 320

3 191

31. 12. 2018

B

C

5

6

C.

II.

8.

5.

Stát – daňové závazky a dotace

60

3 429

1 334

C.

II.

8.

6.

Dohadné účty pasivní

61

3 912

2 697

C.

II.

8.

7.

Jiné závazky

62

18

44

Časové rozlišení pasiv

66

1 057

150

Výnosy příštích období

66

1 057

150

D.

D.

2.
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31. 12. 2019

31. 12. 2018

A.

1.

ŘÁD

účetní závěrka
OZNAČENÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A

(V celých tisících)

TEXT

OZNAČENÍ

ŘÁD

B

C

2019
1

2018
2

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1

209 511

161 909

A.

Výkonná spotřeba

3

59 618

55 730

A.

2.

Spotřeba materiálu a energie

5

6 374

7 948

A.

3.

Služby

6

52 844

47 782

C.

Aktivace (-)

8

0

-7 939

D.

Osobní náklady

9

116 084

91 431

D.

1.

Mzdové náklady

10

85 629

67 401

D.

2.

Náklady na sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

30 455

24 030

D.

2.

1.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

12

27 815

22 025

D.

2.

2.

Ostatní náklady

13

2 640

2 005

Úpravy hodnot v provozní oblasti

14

17 244

11 134

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

15

17 244

11 134

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku - trvalé

16

17 244

11 134

Ostatní provozní výnosy

20

63

388

E.

E.

1.

E.

1.

1.

III.

III.

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

0

6

III.

2.

Tržby z prodaného materiálu

22

0

5

III.

3.

Jiné provozní výnosy

23

63

377

Ostatní provozní náklady

24

1 226

-17 515

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

0

22

F.

F.

1.

Skutečnost v účetním období

B

C

2019
1

2018
2

3.

Daně a poplatky

27

44

0

F.

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní
náklady příštích období

28

-97

-18 430

F.

5.

Jiné provozní náklady

29

1 279

893

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)
(ř.1 + 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 + 20 - 24)

30

15 802

29 456

K.

Ostatní finanční náklady

47

11 261

3 267

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)
(ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)

48

-11 261

-3 267

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

49

4 541

26 189

L.

Daň z příjmů

50

2 093

5 330

L.

1.

Daň z příjmů splatná

51

2 104

1 825

L.

2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

52

-11

3 505

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

53

2 448

20 859

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

55

2 448

20 859

Čistý obrat za účetní období =
I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

56

209 574

162 297

*

Firma I Operátor ICT, a. s.
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ŘÁD

F.

Skutečnost v účetním období

A

TEXT

účetní závěrka

(V celých tisících)

A

B

U.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

KS.

Skutečnost v účetním období

OZNAČENÍ

A

B
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

PS.

Skutečnost v účetním období

OZNAČENÍ

PRŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH TOCÍCH

2019
1

2018
2

51 825

102 924

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů
na konci účetního období

2019
1

2018
2

53 413

-51 099

105 238

51 825

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

4 541

26 103

Úpravy a nepeněžní operace

17 147

-7 279

17 244

11 134

-97

-18 430

A.

1.

A.

1.

1.

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné
položky k nabytému majetku

A.

1.

2.

Změna stavu opravných položek, rezerv

(V celých tisících)

Počáteční stav k 1. 1. 2018
A.

A.

A.

1.

3.

*

2

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv

0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a změnami pracovního kapitálu

21 688

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

43 727

17

18 824

A.

A.

2.

2.

2.

1.

2.

3.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti,
přechodných účtů pasiv
Změna stavu zásob

4 850

39 639

-762

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.

5.

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

A.

***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.

2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

1 495

102 109

Převod výsledku hospodaření na
nerozdělené zisky minulých let

0

1 495

0

53 413 -1 495

-51 099
0

Výsledek hospodaření
za rok 2018

0

0

0

53 238
413 20 773
105

-51
51 099
825
20
773

100 000

1 877

232

20 773

122 882

Převod výsledku hospodaření na
nerozdělené zisky minulých let

0

20 773

492

53 413 -20 773

-51 099
492

Výsledek hospodaření za
rok 2019

0

0

0

2 448

2 448

100 000

22 650

724

2 448

125 822

-20 053

-30 879

11 415

-589

65 415

-1 229

-1 959

-563

63 456

-1 792

-10 043

-49 313

0

6

-10 043

-49 307

Firma I Operátor ICT, a. s.
Identifikační číslo I 2795281
Právní forma I Akciová společnost
Předmět podnikání I Podpora a inovace
v oblasti informačních technologií
Rozvahový den I 31. prosince 2019
Datum sestavení účetní závěrky I 25. května 2020
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Celkem

232

Peněžní toky z investiční činnosti

B.

Výsledek hospodaření
běžného účetního
období (+/-)

382

Zůstatek k 31. 12. 2019
A.

Jiný výsledek
hospodaření
minulých let

100 000

Zůstatek k 31. 12. 2018
A.

Nerozdělený zisk (+)
nebo ztráta (-)
minulých let

Základní
kapitál

účetní závěrka

1 I POPIS SPOLEČNOSTI

2 I ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Operátor ICT, a. s., (dále jen „Společnost”) je akciová společnost, která sídlí v Praze 7, Dělnická
213/12, Česká republika, identifikační číslo 02795281. Společnost byla zapsána do obchodního
rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 19676, oddíl B, dne 19. března 2014.

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice
pro střední účetní jednotky a je sestavena v historických cenách.

Jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady Společnosti, je hlavní město
Praha, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2.
Hlavním předmětem její činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona – hlavní obory činnosti jsou:
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti a webové portály,
poskytování služeb v elektronických komunikací
zprostředkování obchodu a služeb,
velkoobchod a maloobchod,
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy.
Konsolidovanou účetní závěrku skupiny účetních jednotek, ke které Společnost jako konsolidovaná
účetní jednotka patří, sestavuje stát – Česká republika, jejíž součástí je také hlavní město Praha.
Představenstvo

3 I OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
Způsoby oceňování, které Společnost používala při sestavení účetní závěrky, jsou následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2018 a 2019 je odepisován do nákladů na
základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 5 tis. do 60 tis. Kč v roce 2018 a 2019 je odepisován
do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Složení představenstva k 1. 1. 2019: Předseda představenstva Michal Fišer, MBA, místopředsedkyně představenstva Bc. Petra Burdová, člen představenstva JUDr. Petr Novotný, člen představenstva Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva Ing. Pavel Tesař

Dlouhodobý nehmotný majetek

V průběhu roku došlo k následujícím změnám:

Software

3

Dne 9. 1. 2019 dozorčí rada odsouhlasila ukončení výkonu funkce člena představenstva Ing. Miroslava
Svobody s účinností ke dni 9. 1. 2019 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 14. března 2019).

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6

Dne 9. 1. 2019 dozorčí rada odsouhlasila ukončení výkonu funkce člena představenstva JUDr. Petra
Novotného s účinností ke dni 9. 1. 2019 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 14. března 2019).
Dne 17. 4. 2019 dozorčí rada zvolila Ing. Michala Krause členem představenstva s účinností od
1. 5. 2019 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. 7. 2019).
Dne 17. 6. 2019 dozorčí rada zvolila Ing. Josefa Švendu členem představenstva s účinností od 1. 8. 2019
(zapsáno do obchodního rejstříku dne 9. 8. 2019).
Dne 14. 10. 2019 dozorčí rada odsouhlasila ukončení výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla
Tesaře s účinností ke dne 15. 10. 2019 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 7. 12. 2019).
Dne 10. 12. 2019 dozorčí rada odsouhlasila ukončení výkonu funkce místopředsedkyně představenstva Bc. Petry Burdové s účinností ke dni 31. 12. 2019 (zapsáno do obchodního rejstříku dne
16. 2. 2020).

Počet let (od - do)

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací
cenu.
Opravyhmotný
a údržba
se účtují do nákladů.
Dlouhodobý
majetek
Počet let (od - do)
Dlouhodobý hmotný majetek
Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, automobil)

3-5

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2018 a 2019 se odepisuje do nákladů po dobu
ekonomické životnosti.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 5 tis. Kč do 40 tis Kč v roce 2018 a 2019 se odepisuje do
nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Dozorčí rada

Společnost nezískala žádný dlouhodobý majetek bezplatně.

Složení dozorčí rady k 1. 1. 2019: členové dozorčí rady: Ing. Cyril Klepek, Michal Bláha, Bc. Jiří Koudelka,
Petr Říha, Jan Jakob

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

V průběhu roku došlo k následujícím změnám:

Software
Odpisy

Dne 9. 1. 2019 dozorčí rada zvolila pana Michala Bláhu do funkce předsedy dozorčí rady s okamžitou
účinností.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6
majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na
základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Ostatní
Oddělení výdeje karet Společnosti je umístěno na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29.
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.
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Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, automobil)

Počet let (od - do)

3

Počet let (od - do)

3-5

účetní závěrka
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami a jsou účtovány do nákladů (metoda
účtování B, stav zásob je sledován na měsíční bázi). Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na
jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.
Pohledávky vzniklé na základě smluv o poskytování služeb jsou účtovány na měsíční bázi. Úhrada
pohledávek je účtována na měsíční bázi.
Pohledávky vzniklé na základě smluv o poskytování služeb v oboru činnosti bod 1. c) jsou účtovány
na denní bázi. Úhrada těchto pohledávek je účtována na denní bázi.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců
včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho
roku od rozvahového dne.
Vlastní kapitál
Společnost přistoupila k novému zákonu o obchodních korporacích a ze zákona nemusí tvořit rezervní fond.
Cizí zdroje
Společnost vytváří ostatní rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů, daňových
dokladů přijatých v budoucím období. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.
Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována na dlouhodobém majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou
dobu trvání leasingu.
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich
vzniku) a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. prosinci
vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních
nákladů běžného roku a jsou vykázány souhrnně.
Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Vzájemná zúčtování výnosů z prodeje služeb Společnost provádí na základě uzavřené smlouvy,
měsíčně jsou tyto výnosy zúčtovány ve vydaných daňových dokladech.
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané
hodnoty.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje s vyfakturováním zakázky. Způsob faktu-

strana I 118

race je stanovený v dané uzavřené smlouvě a proveden na základě fázové fakturace.
Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného
nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy
(např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl
mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
závazků v rozvaze z hlediska účetnictví a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.
Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů.
Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako
krátkodobá pohledávka.
Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti
a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo
rozhodující vliv.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních
podmínek, jsou uvedeny v odstavci 16.
Přehled o peněžních tocích
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou
částku hotovosti.
Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je
zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány
v účetních výkazech.

účetní závěrka

4 I DLOUHODOBÝ MAJETEK

Přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku je tvořen zejména kapitalizací „multikanálového
odbavovacího systému“ v rámci Ostatního nehmotného dlouhodobého majetku k 31. prosinci 2019
ve výši 42 809 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 ve výši 40 726 tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč).
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
1. 01. 2019

Přírůstky

Vyřazení

Přeúčtování

31. 12. 2019
1. 01. 2019

Přírůstky

Vyřazení

Přeúčtování

31. 12. 2019

Pořizovací cena
Pořizovací cena
18 719

4 861

0

0

23 580

43 800

2 083

0

0

45 883

Software
Ostatní nehmotný
dlouhodobý majetek

Stavby (technické zhodnocení)

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

0

1 190

0

0

1 190

62 519

8 134

0

0

70 653

202

0

0

0

202

13 177

2 402

0

0

15 579

13 379

2 402

0

0

15 781

-68

-41

0

0

-109

Hmotné movité věci a jejich
soubory (zařízení, auta)

-6 960

-3 471

0

0

-10 431

Celkem 2019

-7 028

-3 511

0

0

-10 540

Hmotné movité věci a jejich
soubory (zařízení, auta)
Celkem

Celkem

Oprávky
Oprávky
Stavby (technické zhodnocení)
-7 334

Software
Ostatní nehmotný
dlouhodobý majetek
Celkem 2019

-6 222

0

0

-13 556

-3 068

-7 511

0

0

-10 579

-10 402

-13 733

0

0

-24 135
6 351

Zůstatková hodnota
52 117

Zůstatková hodnota

1. 01. 2018

5 241

46 518

Přírůstky

Vyřazení

Přeúčtování

1. 01. 2018

31. 12. 2018

Přírůstky

Vyřazení

Přeúčtování

31. 12. 2018

Pořizovací cena
Pořizovací cena
202

0

0

0

202

Hmotné movité věci a jejich
soubory (zařízení, auta)

10 400

2 820

43

0

13 177

Celkem

10 602

2 820

43

0

13 379

-28

-40

0

0

-68

Hmotné movité věci a jejich
soubory (zařízení, auta)

-3 703

-3 300

-43

0

-6 960

Celkem 2019

-3 731

-3 340

-43

0

-7 028

Zůstatková hodnota

6 871

Stavby (technické zhodnocení)
Software

10 081

0

0

8 638

18 719

Ostatní nehmotný
dlouhodobý majetek

3 074

0

0

40 726

43 800

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

5 308

44 056

0

-49 364

0

18 463

44 056

0

0

62 519

Oprávky
Celkem

Stavby (technické zhodnocení)
Oprávky

-2 138

-5 196

0

0

-7 334

-470

-2 598

0

0

-3 068

Celkem 2019

-2 608

-7 794

0

0

-10 402

Zůstatková hodnota

15 855

Software
Ostatní nehmotný
dlouhodobý majetek
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52 117

6 351

účetní závěrka

5 I ZÁSOBY

9 I REZERVY

Společnost nevytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018.

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

6 I POHLEDÁVKY

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost nemá žádné pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.
Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami.

Rezervy

K 31. prosinci 2019 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 4 543 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 9 778 tis.
Kč). Ke dni sestavení účetní závěrky byly pohledávky z většiny zaplaceny.

Na daň z příjmů

Zůstatek
k 31. 12. 2017

Netto změna
v roce 2018

Zůstatek
k 31. 12. 2018

Netto změna
v roce 2019

Zůstatek
k 31. 12. 2019

0

250

250

145

395

19 437

-19 437

0

0

0

515

1 007

1 522

-97

1 425

19 952

-18 180

1 772

48

1 820

Společnost netvořila opravnou položku k pohledávkám.
K 31. prosinci 2019 měla Společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 157 tis. Kč (k 31. prosinci
2018: 146 tis. Kč) týkající se odložené daňové pohledávky.

Ostatní rezervy - kauzy

Ostatní rezervy - jiné

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.
Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod 15).
Zálohy na daň z příjmů ve výši 1 621 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2019 (k 31. prosinci
2018: 1 846 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 1 940 tis. Kč vytvořenou k 31.
prosinci 2019 (k 31. prosinci 2018: 2 096 tis. Kč) a výsledkem je rezerva na daň z příjmu k 31. prosinci
2019 ve výši 319 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 byla výsledkem rezerva ve výši 250 tis. Kč).

7 I ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Náklady příštích období jsou k 31. 12. 2019 ve výši 2 203 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 1 454 tis. Kč).
Zahrnují především nájemné a služby k nájmu, pojištění, spotřebu materiálu a jsou účtovány
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

8 I VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 10 kusů kmenových akcií v listinné podobě zapsaných
o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000 tis. Kč. Všechny akcie Společnosti jsou cennými
papíry na jméno. Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši.
Jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady Společnosti, je hlavní město Praha,
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2.
Hlavní město Praha sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek,
ke které Společnost patří.
Stát – Česká republika sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek,
ke které Společnost patří.

Celkem

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 1 940 tis. Kč, která byla ve výkaze rozvahy ponížena o zaplacené zálohy ve výši 1 621 tis. Kč. Zůstatek je k 31. 12. 2019 ve výši 319 tis. Kč (k 31. prosinci
2018: 250 tis. Kč). Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány
v oblasti splatné daně z příjmů.

10 I KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.
Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci
2019.
Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 15).

11 I ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Výnosy příštích období k 31. prosinci 2019 ve výši 1 057 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 150 tis. Kč) představují zejména platby za služby, které budou poskytnuty hlavnímu městu Praze v roce 2020.

12 I DAŇ Z PŘÍJMU
Daňový náklad zahrnuje:

Konsolidovanou účetní závěrku sestavenou za nejužší skupinu je možné získat v sídle Magistrátu
hlavního města Prahy a konsolidovanou účetní závěrku sestavenou za nejširší skupinu je možné
získat v sídle Ministerstva financí České republiky.

(tis. Kč)

2019

2018

Dne 25. června 2019 Rada hlavního města Prahy schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2018
a rozhodla zisk ve výši 20 773 tis. Kč převést do nerozděleného zisku minulých let.

Splatnou daň (19 %)

2 104

1 825

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl významně ovlivněn rozpuštěním rezervy na soudní spory ve
výši 19 437 tis. Kč, která byla vytvořena v letech 2014 až 2016.

Odloženou daň

-11

3 505

Odloženou daň

2 093

5 330

Předpokládá se, že zisk za rok 2019 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2019 a následující).
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účetní závěrka

13 I VÝNOSY

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

(tis. Kč)

Položky odložené daně

2019

Odložená daňová pohledávka

14 I OSOBNÍ NÁKLADY
0

0

Ostatní přechodné rozdíly

0

0

Ostatní rezervy - kauzy

0

0

Ostatní rezervy - jiné

11

0

Celkem

11

0

157

0

(tis. Kč)

Položky odložené daně

2018

Odložená daňová pohledávka

0

143

Ostatní přechodné rozdíly

0

0

Ostatní rezervy - kauzy

0

0

Ostatní rezervy - jiné

289

0

Celkem

289

143

Netto

146

0

(tis. Kč)

2017

Odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku

0

140

Ostatní přechodné rozdíly

0

0

3 693

0

98

0

Celkem

3 791

140

Netto

3 651

0

Ostatní rezervy - kauzy

Ostatní rezervy - jiné
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Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2019

(tis. Kč)

Počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců

Mzdy

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní

Odložený daňový závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku

Položky odložené daně

Převážná část výnosů Společnosti za rok 2019 a 2018 je spojena s hlavním zákazníkem a tím je
jediný akcionář (viz odstavec 15).

Odložený daňový závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku

Netto

Veškeré tržby byly realizovány v České republice.

Osobní náklady celkem

Členové kontrolních
a správních orgánů

Celkem

139

9

-

77 156

8 473

85 629

24 934

2 881

27 815

2 640

0

2 640

104 730

11 354

116 084

2018

(tis. Kč)

Počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců

Členové kontrolních
a správních orgánů

Celkem

101

10

-

Mzdy

60 371

7 030

67 401

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

19 635

2 390

22 025

Ostatní

2 005

0

2 005

Osobní náklady celkem

82 011

9 420

91 431

účetní závěrka
Členové kontrolních a správních orgánů nejsou zaměstnanci Společnosti.

Management Společnosti věří, že tyto plány jsou realistické a že jejich splnění je vysoce pravděpodobné.

Odměny členům kontrolních a správních orgánů z důvodu jejich funkce (v tis. Kč):

(tis. Kč)

2019

2018

Odměna členům kontrolních orgánů

1 301

625

442

212

7 173

6 405

Náklady na sociální zabezpečení – členové správních orgánů

2 438

2 178

Celkem

11 354

9 420

Náklady na sociální zabezpečení – členové kontrolních orgánů

Odměna členům správních orgánů

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v odstavci 15 Informace o transakcích se
spřízněnými stranami.

15 I INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti.
Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

18 I VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
V průběhu roku 2020 do data vydání Výroční zprávy došlo ke změnám ve složení představenstva,
konkrétně ke zvolení Ing. Jana Ladina a JUDr. Mateje Šandora, Ph.D., novými členy představenstva s
účinnosti od 1. 5. 2020. Dne 12. 5. 2020 byl na řádném zasedání představenstva zvolen místopředsedou představenstva JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
V době přípravy účetní uzávěrky za rok 2019 probíhala celosvětová pandemická krize COVID-19, která má negativní dopady na některé oblasti činnosti Společnosti. Tyto okolnosti, spolu s investičním
plánem Společnosti, povedou pravděpodobně k plánovanému negativnímu hospodářskému výsledku v roce 2020. Tato plánovaná ztráta by měla být plně kompenzována nárůstem zisku v následujících letech. Tyto skutečnosti neovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2019.
Management Společnosti věří, že tyto plány jsou realistické a že jejich splnění je vysoce pravděpodobné.
Nejsou známy žádné další významné události, které nastaly po rozvahovém dni s dopadem na
účetní závěrku k 31. prosinci 2019

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly Společnosti.
Společnost běžně prodává služby spřízněným stranám. V roce 2019 dosáhl tento objem prodeje
186 026 tis. Kč (v roce 2018: 157 678 tis. Kč).
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. prosinci 2019 činily 21 976 tis. Kč (k 31. prosinci
2018: 35 050 tis. Kč).

Sestaveno v Praze dne 25. května 2020

Společnost nakupuje materiál a využívá služeb spřízněných stran v rámci obchodní činnosti
podniku. V roce 2019 činily nákupy 4 555 tis. Kč (v roce 2017: 2 729 tis. Kč).
K 31. prosinci 2019 eviduje Společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám ve výši
37 902 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 14 733 tis. Kč).

16 I VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Položka služby představuje služby provozní činnosti (opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní provozní služby). K 31. 12. 2019 byly náklady na služby ve výši 52 844 tis. Kč (k 31.
prosinci 2018: 47 782 tis. Kč).
Položku Ostatní finanční náklady tvoří kurzové rozdíly a bankovní poplatky. K 31. 12. 2019 byly Ostatní
finanční náklady ve výši 11 261 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 3 267 tis. Kč).

.......................................................................
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

17 I PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Schopnost Společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti je závislá na realizaci plánů přijatých
a schválených opatření vedením Společnosti. Na jejich základě proběhnou v roce 2020 významné
investice do kapacity společnosti tak, aby v následujících letech mohlo dojít k očekávanému růstu
tržeb a zisku.
V době přípravy účetní uzávěrky za rok 2019 probíhala celosvětová pandemická krize COVID-19,
která má negativní dopady na některé oblasti činnosti Společnosti. Tyto okolnosti, spolu s investičním plánem Společnosti, povedou pravděpodobně k plánovanému negativnímu hospodářskému výsledku v roce 2020. Tato plánovaná ztráta by měla být plně kompenzována nárůstem
zisku v následujících letech.
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.......................................................................
JUDr. Matej Šandor, Ph.D
místopředseda představenstva

POUŽITÉ ZKRATKY
GDPR

angl. General Data Protection Regulation, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů

HMP

hlavní město Praha

HR

angl. Human Resources, lidské zdroje

ICT

angl. Information and Communication Technologies, informační a komunikační
technologie

MČ

městské části

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MOS

multikanálový odbavovací systém; také regionální dopravní systém PID Lítačka

MWA

mobilní a webové aplikace

OICT

Operátor ICT, a. s.
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