
 

Zpráva o činnosti představenstva 

společnosti Operátor ICT, a.s.  

 

O společnosti 

Akciová společnost OICT byla založena jediným 

zakladatelem, hlavním městem Prahou, na základě 

zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu 

dne 03. 03. 2014. 

Hlavním účelem společnosti je poskytování služeb 

hlavnímu městu Praha v rámci plnění úkolů svěřených 

společnosti jejím zakladatelem. Poskytování služeb 

zakladateli v rámci plnění svěřených úkolů zároveň 

představuje hlavní činnost společnosti vykonávanou za 

každé účetní období v rozsahu více než 80 % z celkové 

činnosti společnosti. Společnost je oprávněna v rozsahu 

své volné kapacity vykonávat doplňkovou 

podnikatelskou a obchodní činnost i ve prospěch 

třetích osob za účelem vytváření zisku, vždy však při 

zachování minimálního rozsahu hlavní činnosti pro jejího 

zakladatele. 

Tato zpráva o činnosti představenstva společnosti se 

vztahuje k období 7.-9. měsíce 2020, tj. 3Q 2020, je 

vypracována jednotlivými řediteli úseků a předkládána 

na řádné zasedání Dozorčí rady konané dne 

30.10.2020. 

  

 

 

Kontaktní údaje 

Operátor ICT, a.s. 

Dělnická 213/12 

170 00 Praha 7 
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Ad 1_Personální agenda 

Složení představenstva ve 3Q 2020 
Pozn.  

ve 3Q 2020 nedošlo ve složení představenstva k žádným změnám. 

 

 

Společnost za sledované období eviduje následující počet zaměstnanců dle organizační 

struktury: 

 

*Úsek 

Hlavní pracovní poměr  Dohody Celkem za úsek 

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

rok 2020 rok 2020 rok 2020 

Kvartál 
stav 

do 

31/3  

2Q  3Q  4Q  

stav 

do 31/3  

2Q  3Q  4Q  

stav 

do 31/3  

2Q  3Q  4Q    

stav k 

30/6  

stav k 

30/9  

stav k 

31/12  

stav k 

30/6  

stav k 

30/9  

stav 

k 31/12  

stav k 

30/6  

stav k 

30/9  

stav 

k 31/12    

Úsek rozvoje obchodu, 

marketingu a interních 

služeb 

29  29  26    9  10  19    38   39 45      

Úsek podpory uživatelů 43  42  41   9  7   8   52  49   49     

Úsek provozu ICT 44   40  39   5  11  15    49   51  54     

Úsek projektového řízení a 

fondů 
26  27  28   32  29   29   58   56  57     

Úsek vývoje a architektury 28  29   34   15  13   11   43   42  45     

Celkem 170   167  168   70  70 82    240  237  250      

Nárůst oproti minulému Q   
 -1,8 

% 
 0,6 %      0 % 

17,1 

%  
    

 -1,25 

% 
 5,5 %     

 

  

Jméno  Funkce 
Vznik 

členství 
Vznik funkce 

Zánik 

členství 

Michal Fišer MBA Člen (předseda PŘ) 
27. ledna 

2016 

(10. června 

2016) 
trvá 

JUDr. Matej Šandor Ph. D. Člen (místopředseda PŘ) 
1.května 

2020 

(12.května 

2020) 
trvá 

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

2019 
 trvá 

Ing. Josef Švenda Člen/exekutivní 
1.srpna 

2019 
 trvá 

Ing. Jan Ladin Člen/exekutivní 
1.května 

2020* 
 trvá 
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Ad 2_Povinné informace předkládané Dozorčí radě dle Stanov společnosti Operátor ICT, 

a.s. za 3Q 2020 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál v 3Q 2020 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 3Q 2020 jsou dodávány odděleně 

 

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

Ve sledovaném období nedošlo k převodu žádného nemovitého majetku 

 

d. Informace o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti 

Informace jsou na MHMP dodávány odděleně 

 

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

na fungování společnosti 

Ve sledovaném období se nevyskytla žádná rizika s potencionálním či faktickým 

vlivem na fungování společnosti 

 

f. Informace o schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách 

Ve sledovaném období nedošlo ke změně organizační struktury 

 

 

Představenstvo

Generální ředitel

Úsek vývoje a 
architektury

Oddělení IT 
architektury

Oddělení SOA a 
integrace MHMP

Oddělení vývoje

Oddělení Data 
city lab

Úsek 
projektového 
řízení a fondů

Oddělení ICT 
projektů

Oddělení 
projektové 

kanceláře Smart 
Prague

Oddělení 
projektů 

energetických 
úspor

Oddělení 
koordinace 

projektů

Úsek provozu ICT

Odbor provozu

Oddělení 
kamerových 

systémů

Oddělení 
výpočetního 

výkonu

Oddělení správy 
koncových stanic

Odbor systémové 
podpory

Oddělení správy 
primárních aktiv

Oddělení správy 
sekundárních 

aktiv

Oddělení správy 
ostatních aktiv

Oddělení 
bezpečnosti

Úsek podpory 
uživatelů

Odbor kartových 
systémů

Oddělení front 
office

Oddělení back 
office

Oddělení 
infolinky

Odbor podpory 
aplikací

Oddělení 
podpory web.a

mob.aplikací

Oddělení service
desk

Oddělení 
koordinace 
MHMP a MČ 

Úsek rozvoje 
obchodu, 

marketingu a 
interních služeb

Odbor interních 
služeb

Oddělení 
sekretariátu a 
komunikace s 

MHMP

Oddělení financí, 
účetnictví a 

správy majetku

Oddělení 
právních služeb

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení 
marketingu a PR

Oddělení rozvoje 
obchodu

Interní audit

Organizační struktura OICT 

k  1.2.2020
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Ad _3 Informace o významných událostech za sledované období za jednotlivé úseky 

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

Manažerské shrnutí: 

Třetí čtvrtletí roku 2020 bylo v naší společnosti stále ještě ovlivněno probíhající epidemií COVID-

19 v České republice. Vždy jsme ovšem dokázali efektivně reagovat, a to především s ohledem 

na zajištění zdraví našich kolegů a kolegyň a zároveň při zajištění maximálního fungování OICT.   

Během uplynulých třech měsíců jsme se pustili do aktivního naplňování strategie společnosti, 

která byla aktualizována v předcházejícím čtvrtletí. Zaměřili jsme se především na IT projekty, 

které zajišťujeme pro Magistrát hlavního města Prahy a dále na projekty spadající pod 

projektovou kancelář Smart Prague. Z mého pohledu byla velikým úspěchem konference 

“Digitalizujeme Prahu”, kterou jsme ve spolupráci s kanceláří primátora hlavního města Prahy 

30. září 2020. Právě na této konferenci jsme mohli za naši společnost ukázat naše know-how v 

oblasti digitalizace města a inovativních technologií. Zvláště jsme během konference 

představili vlajkovou loď OICT, a to je projekt “Portál Pražana”, který budeme dále pro všechny 

Pražany vyvíjet.      

b) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 se zabýval Úsek provozu nejčastěji rozvojem stávajících služeb a 

zvýšením jejich kvality.  

Úsek provozu má na starost i správu infrastruktury a z toho titulu jsme se stali partnery 

společností Dell a HP, které jsou významným poměrem v naší společnosti zastoupeny. Cílem 

této spolupráce je mít stálý přehled o jejich vlastním rozvoji a samozřejmě s nimi držet krok. 

V rámci služeb pro Magistrát hlavního města Prahy (dále jen “MHMP”) jsme pokračovali 

s výměnou techniky pro uživatele a také jsme začali vzdáleně pomáhat pracovníkům MHMP 

pracujícím z domova. Bohužel situace Covid-19 stále zpomaluje všechny aktivity spojené 

s fyzickou účastí na místě. 

V posledních třech měsících jsme se významně zaměřili na aktuálnost dat v registru optické 

infrastruktury, abychom zvýšili možnosti jeho využití. Pevně věříme, že v dalším čtvrtletí bude 

tento registr rozšířen o další data a bude moct dobře sloužit.  

V rámci služeb pro kamerové systémy jsme rozšířili monitoring na více než 2000 aktivních 

zařízení. 

Celé třetí čtvrtletí jsme tvořili analýzu potřeb pro projekt eIDAS, kde jsme odevzdali katalogové 

listy služeb nejen pro MHMP, ale i pro městské části. Pevně věříme, že se tato analýza stala 
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základním pilířem pro další spolupráci a další oblastí služeb, které OICT bude pro Prahu 

zajišťovat. 

V oblasti kvality jsme zahájili aktualizaci ISMS tak, abychom i nadále splňovali efektivní 

nastavení. Řídili jsme se heslem “Důvěřuj, ale prověřuj.” V rámci ISMS nestačí procesy pro 

společnost nastavit, ale právě dlouhodobá udržitelnost přináší úspěch v podobě možnosti 

kvalitního řízení změnových požadavků na systémy i služby. 

Rozšířili jsme dohled na Multikanálovým odbavovacím systémem (MOS) a Lítačkou, aby 

v případě výpadku došlo co nejdříve k nápravě.  

Vytvořili jsme společně s Úsekem podpory uživatelů úvodní analýzu pro výkon agendy řešení 

dopravních přestupků s důrazem na přestupky spáchané v rámci ZPS, a to i na 4 vybraných 

městských částech. Dále jsme s Úsekem podpory uživatelů spolupracovali na rozšiřování 

Cityvizoru.  

S interním úsekem jsme se zaměřili na rozvoj potřeb zaměstnanců během práce z domova. 

Tato oblast je pro společnost zcela nová a budeme se jí nadále věnovat. 

S Úsekem architektury jsme se dohodli na společném vytvoření technologické strategie, která 

se nám snad v dalším čtvrtletí povede dokončit. 

S Úsekem projektů jsme nastavili funkční model pro řízení. Společných projektů máme mnoho, 

ale mezi hlavní patří převzetí správy datových center MHMP, správa a rozvoj Mepnetu a 

převzetí vybraných služeb u kamerových systémů. 

Vedle již zmíněných aktivit si budujeme kompetenci při správě OpenProjectu pro MHMP, kdy 

poslední aktivitou byla migrace dat z cloudu do magistrátní infrastruktury. 

V rámci nově vybudované infrastruktury přímo v OICT jsme v minulém čtvrtletí zahájili migraci 

staré infrastruktury a do konce roku chceme mít hotovo. V souvislosti s nově vybudovanou 

infrastrukturou OICT jsme zvýšili a zdvojili konektivitu. Zároveň jsme podepsali první smlouvu se 

sdružením Cesnet, kde jsme spustili webové stránky „V Praze jako doma“. 

V rámci Multikanálového odbavovacího systému a Lítačky jsme odstartovali redesign 

technických procesů za účelem vytvoření maximální dostupnosti a efektivity. 

V rámci vzdělávání se toto čtvrtletí ukázalo jako zlomové pro online přenosy, kde nejen OICT, 

ale i ostatní společnosti začaly své programy dělat bez návštěvních prostor. Ze začátku jsme 

si mysleli, že se tím sníží jejich kvalita, ale nakonec se ukázalo, že každý seminář navštíví díky 

vzdálenému přístupu více uživatelů. Nejlepším příkladem je seminář Microsoftu pro správu a 

rozvoj produktu Azure, který měl být na začátku pro 5 zaměstnanců, a nakonec se ho díky 

produktu TEAMS účastnilo přes 20 kolegů ze dvou úseků.  
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Vize pro čtvrté čtvrtletí zůstává stejná. V rámci společnosti chceme zajistit nejen plynulý provoz 

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

vytvořit aplikační katalog, který se stane základním zdrojem informací pro komunikaci napříč 

celou společností a dále chceme prohlubovat vzájemnou mezi úsekovou spolupráci, protože 

právě taková spolupráce posunuje celou společnost. 

c) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

Třetí kvartál roku 2020 považuji za velmi důležitý jak z pohledu probíhajících/realizovaných 

projektů, tak z pohledu budování nových kompetencí OICT. 

Ve sledovaném období byla dokončena první produkční verze vlajkové lodi digitalizace – 

Portál Pražana (www.portalprazana.cz). Portál byl oficiálně spuštěn 30.9. v rámci konference 

“Digitalizujeme Prahu”, na jejíž přípravě a průběhu se OICT aktivně podílel.  

V rámci projektu Datové platformy Golemio jsme pro Prahu úspěšně spustili datový web 

Pragozor (www.pragozor.cz). Pragozor transformuje klíčová data o Praze produkovaná 

Golemiem na odborné úrovni do zjednodušené formy srozumitelné běžnému Pražanovi. 

Golemio se také úspěšně zapojilo do boje s COVID-19. Pro hlavní město Prahu jsme připravili 

web odběrových míst COVID-19, kde si návštěvník může nalézt vhodné místo dle své 

preference a provést rezervaci. Pro vedení města jsme zahájili přípravu a dodali první verzi 

interaktivního nástroje pro simulaci vývoje a dopadů pandemie v Praze.  

Oddělení vývoje, kromě implementace výše uvedených projektů, úspěšně realizovalo 

přípravu systému V Praze jako doma (www.vprazejakodoma.cz) 

Ve sledovaném období jsme se také významně zabývali budováním dalších kompetencí pro 

OICT a podporou MHMP v oblasti digitalizace. Pro MHMP jsme dodali 3 důležité iniciační 

analýzy v oblasti řízení Enterprise architektury, Data management / DataHub a modelování 

s využitím tzv. Low Code Development Platform (LCDP). Analýzy se staly výchozím stavebním 

kamenem v tomto období zahájené digitální transformace MHMP. Do budoucna bude OICT 

pro tyto oblasti zajišťovat v roli hlavního dodavatele.  

 

V personální oblasti se nám podařilo dále navyšovat interní kapacity, zejména pro oddělení 

vývoje a architektury. Zároveň jsme se soustředili na optimalizaci a zvýšení výkonnosti 

stávajících týmů. Zejména týmu architektury a vývojového týmu Portálu Pražana, které byly 

postupně budovány od poloviny minulého roku. 

Celkově hodnotím období 3Q jako velmi úspěšné a zároveň velmi náročné. Především 

z důvodu budování nových kompetencí a s tím související nastavování vzájemné spolupráce 

s MHMP.  

 

http://www.portalprazana.cz/
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d) Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů 

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

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

Během tohoto období došlo k úspěšnému ukončení projektu Multiutilitního měření v nájemních 

bytech HMP a finalizovala se studie proveditelnosti k projektu MePNet. Ve sledovaném období 

byly zahájeny další nové projekty z oblasti IT, mezi které patří projektové řízení migrace 

datových center HMP, analýza tiskového řešení a byly zahájeny kroky k transformace INI 

MHMP. Zásluhou oddělení realizace ICT projektů došlo k významnému snížení ceny 

u dodavatele prací v rámci migrace portálu praha.eu. Dále byly zahájeny práce na projektu 

připojování městských částí do sítě správních evidencí.  

V oblasti Smart Prague byl Komisí pro rozvoj konceptu Smart City v HMP schválen projektový 

záměr na realizaci projektu Zelené město 1. fáze – GreenPlace (29.9). Radou HMP byla dne 

14.9. schválena příprava elektrifikace linky 134 formou čtyřpólového nabíjení elektrobusů 

včetně zpracování a dodání předprojektové přípravy. V srpnu vydala projektová kancelář 

Smart Prague již třetí vydání Smart Prague Indexu, tentokrát ročenku za rok 2019. Tento 

metodologický dokument monitoruje, jak se v uplynulém roce dařilo naplňovat strategii 

hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities a jak je Praha chytré město. 

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

setkání: 

- Pravidelné setkání pracovní skupiny k MePNetu 

- Pravidelné setkání k projektu MKS 

- Založení projektové skupiny v rámci CMK k projektu registru optické infrastruktury 

- Pravidelné IT porady v rámci kompetentních osob OICT a MHMP 

- Pracovní skupina Smart Prague – 23.9 

- Rada Smart Prague – 29.7 

V rámci třetího čtvrtletí jsme se zúčastnili konference Elektromobilita 2020 (24.9.), kde byly GŘ 

OICT prezentovány výsledky ze zpracovaného Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury HMP. 

Zástupci projektové kanceláře Smart Prague se také i letos účastnili veletrhu URBIS SMART CITY 

FAIR (2.- 4. 9) v Brně, kde byly publiku představeny přínosy inovativních a inteligentních 

projektů, které OICT pro HMP testuje a zavádí do provozu.  

V rámci finále 17. ročníku soutěže IT projekt roku 2019, kterou uděluje Česká asociace 

manažerů informačních technologií (CACIO) si projektová kancelář Smart Prague převzala 

ocenění za projekt Chytrý svoz odpadu. Projekt Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd 

vozidel z městského parkoviště, který projektová kancelář Smart Prague spustila v loňském roce 

v pražských Letňanech, se umístil na třetím místě v soutěži Parkoviště roku v kategorii Inovace. 

Soutěž pořádá Česká parkovací asociace. 
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Na přelomu měsíce července a srpna běžela cílená 30denní marketingová kampaň „Mám 

nápad“ na sociálních sítích (Instagram a Facebook), který měla za cíl podpořit participaci 

občanů. Na základě vyhodnocení kampaně bylo rozhodnuto o úpravě webového formuláře 

Mám nápad, aby lépe odpovídal potřebám uživatelů. Po úpravě webu bude následovat 

druhá vlna kampaně. 

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

z důvodu nárůstu IT projektu posílen úsek o IT projektové manažery.  

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

3Q byl po předchozím období vnímán jako volnější, a to hlavně ve vztahu k dodržování 

striktních opatření z předchozích měsíců. Pravidla MZČR byla společností samozřejmě dále 

respektována. Nošení roušek bylo přes celé období na dobrovolné úrovni a desinfekční 

program byl zajištován se stejnou intenzitou jako v předchozích měsících. 

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

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

zajistil předání revidovaného obchodně-finančního plánu ke schválení na Radu hlavního 

města Prahy. Celkově je Úsek strategického rozvoje a interních služeb stabilní a je i nadále 

připraven zajišťovat kvalitní podpůrné služby pro ostatní úseky. 

V letní a podzimní sezoně (s výjimkou koronavirové přestávky) využívali naši kolegové zdarma 

volnočasové aktivity pořádané společností: meditace, lekce jógy a kurty beach volejbalu.  

V srpnu proběhl kick-off meeting za účasti představenstva společnosti, jako úvodní setkání 

účastníků Talentového programu 2020. Byly nastaveny rámcové programy a s jednotlivci se 

dále pracuje. Budou probíhat individuální a skupinové aktivity s talenty, společná setkání a 

workshopy.  

V září se společnost vrátila k využívání tzv. „semaforu“ označujícího úroveň vnitrofiremních 

omezení v souvislosti s onemocněním Covid-19. Zaměstnanci tedy od září více využívají 

možnosti práce z domova, na pracovišti se nosí roušky a na pracovištích jsou k dispozici 

doporučení pro zaměstnance, jednorázové ústenky a dezinfekce. 

Uplynulý kvartál přinesl z pohledu personální oblasti nové posily především do oddělení vývoje.  

Postupně se daří doplňovat a stabilizovat tým vývoje a architektury, jednotlivé role se i nadále 

hledají nehledají jednoduše, ale v rámci možností lze celý proces náboru hodnotit úspěšně.  

 

Z pohledu marketingu a PR byly rovněž aktivity přizpůsobeny nastalé hygienické situaci. 

Nicméně se v průběhu měsíce září uskutečnily dvě významné akce, které naše společnost ve 
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spolupráci s kanceláří primátora organizovala. Jednalo se o tiskovou konferenci, na které byl 

představen web Pragozor (24.září) a dále velkou konferenci věnovanou digitalizaci 

“Digitalizujeme Prahu”. Ta se uskutečnila v prostorech CAMPu 30. září 2020. Naše společnost 

na této konferenci představila spoustu klíčových projektů (mobilní aplikace PID Lítačka, portál 

Změňte.to, Pragozor a CityVizor). Zároveň byl na konferenci slavnostně představen a spuštěn 

Portál Pražana.  

Projekty, úspěchy a plány společnosti byly rovněž komunikovány prostřednictvím sociálních sítí. 

Za analyzované období bylo zveřejněno celkem 125 příspěvků napříč sociálními sítěmi 

společnosti (Facebook OICT, Smart Prague, PID Lítačka a Instagram Smart Prague a PID 

Lítačka). Na facebookovém profilu PID Lítačky došlo k 23% nárůstů počtu sledujících. Ve 

sledovaném období byly uskutečněny dvě placené kampaně v rámci PID Lítačky (letní akce 

50 % s Lítačkou na kulturu a podpora mobilní aplikace PID Lítačka) a jedna podpořená 

kampaň v rámci Smart Prague (projekt Mám nápad). Do 30.září 2020 bylo vydáno celkem 17 

tiskových zpráv.     

f) Ondřej Rulík, ředitel Úseku podpory uživatelů 

Jedním z cílů sledovaného období Úseku Podpory uživatelů byla úspěšná realizace projektu 

“V Praze jako doma”. Ačkoliv byl původně projekt V Praze jako doma uvažován na 3 měsíce 

s koncem 30. září, nakonec dojde k prodloužení programu až do konce roku 2020. I nadále 

tak může růst počet ubytovacích zařízeních, které vouchery vydávají a počet atraktivit, které 

je akceptují. Zároveň došlo k přípravě všech procesů, které umožňují poskytnout zdrojové kódy 

dalším městům. 

 Na základě výstupů testovacího provozu projektu Prague Visitor Pass jsou nasazovány úpravy 

podle jednotlivých požadavků objednatele. Po jejich dodání a následném ukončení testování 

se projekt bude moci přesunout do fáze pilotního provozu, který je plánován na začátek 

nadcházející zimní sezóny. 

V průběhu srpna byla v rámci projektu Změňte.to finalizována významná fáze vývoje 

dodávající nové funkce (tracking zadaného podnětu na straně uživatele) včetně výrazné 

úpravy UX a UI. Probíhají práce na nasazení nové back-end aplikace, která je mimo jiné 

připravována na další integrace se systémy třetích stran a zefektivní tak proces zpracování 

obdrženého podnětu. 

 Dalším dílčím úspěchem je dodání funkční mobilní aplikace “Na kole Prahou” pro odbor 

dopravy MHMP a její následné uvedení do provozu. Aktuálně jsou v rámci této aplikace 

připravovány první rozvojové aktivity, jejichž realizace je plánovaná na poslední čtvrtletí 2020.  

V rámci rozvoje systému PID Lítačka je jedním z hlavních posunů nasazení funkcionality 

rozdělení kuponů na vnější a vnitřní pásma, kterou se narovnává umělé prodlužování tarifních 

kategorií. Tato funkcionalita je v poslední fázi testování a bude brzy nasazena. Významnou 

rozvojovou činností v rámci celorepublikového rozsahu je dodávka systému pro organizátora 
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dopravy KORID v Libereckém kraji, jehož součástí je dodávka nového e-shopu a podpůrné 

mobilní aplikace IDOLKA. Současné s tím bude pro organizátory veřejné dopravy PID dodán 

nový e-shop, který zpřehlední celý proces nákupu a poskytne větší komfort samotné obsluze 

e-shopu. V současné době se otevírá dalších 6 prodejních míst v lokalitách Středočeského 

kraje. 

 Během 3. čtvrtletí došlo v mobilní aplikaci PID Lítačka k vydání řady novinek, které mj. upravily 

chování nejpoužívanější funkce aplikace – vyhledávání (nově automaticky doplňuje pole na 

základě oblíbených relací), integrovaly mezikrajské linky, nebo například odstranily kolize 

Apple Wallet s aplikací. Současně je možné využívat deeplinky pro nákup krátkodobých 

jízdenek v aplikacích 3. stran. V měsíci září byla využita poslední významná úprava mobilní 

aplikace v daném období – hlášení v aplikaci. Tato obměna nově umožňuje zasílat zprávy a 

upozornění na všechny uživatele aplikace. V tomto případě šlo především o informace 

ohledně omezení v PIDu v souvislosti s COVID-19 a výzva k používání aplikace eRouška. 

Oddělení koordinace MHMP a MČ nadále pokračuje v implementaci aplikace CityVizor na 

jednotlivé městské části. V současné době jsou publikována data do produkční instance 7 MČ 

a MHMP, v testovací instanci jsou importována data dalších 5 MČ. Na jedné z malých 

městských částí byl odladěn proces implementace potřebného modulu v rámci technologie 

Citrix, na základě toho bude v následujícím čtvrtletí zaměřena snaha o nasazení na malé 

městské části. 

Dne 30. září 2020 proběhla konference Digitalizujeme Prahu, která byla hlavně o chystaných 

či již spuštěných projektech, kterými se HMP snaží naplnit cíle digitalizace. V rámci této 

konference měl Úsek podpory uživatelů možnost prezentovat projekty mobilní aplikace PID 

Lítačka, Změnte.to a CityVizor. 

Úsek podpory uživatelů se i nadále snaží spolupracovat s ostatními městskými společnostmi, 

jako je například ROPID, PIS, DPP a TSK, ať už v rámci stávajících nebo nových potenciálních 

projektů. 

 

 


