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Operátor ICT, a.s.  

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

ZÁPIS  

z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost), 

dne 14. dubna 2020 

č. DR – 6 / 20 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno e-mailovou pozvánkou  

na 14. dubna 2020 od 12:00 hod. Místem jednání byla zasedací místnost společnosti Operátor ICT, 

a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese ulice Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. 

Přítomní členové DR: Michal Bláha (P/DR) 

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR) 

Petr Říha (Č/DR) 

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) 

Jan Jakob (Č/DR) 

 

Hosté: Michal Fišer MBA (P/PŘ), Ing. Michal Kraus MBA, 

(Č/PŘ), Ing. Josef Švenda (Č/PŘ), Mgr. Gabriela 

Bednářová (vedoucí Odboru interních služeb, 

zapisovatelka, Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT), JUDr. 

Matej Šandor (ředitel Úseku Projektového řízení a 

fondů), Ing. Ondřej Rulík (ředitel Úseku podpory 

uživatelů) 

Omluvení členové DR  

 

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno 

ve 12:20 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých 

členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR následně přivítal přítomné hosty.  

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými 

materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.  

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová 

(zapisovatelka) se bude účastnit celého jednání. P/DR opakuje informaci, o stálé účasti všech 

výkonných ředitelů společnosti OICT. (J. Ladin, M. Šandor, O. Rulík). 
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Usnesení č: DR-06/20-01/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Mgr. 
Gabriela Bednářová. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

  

Usnesení č: DR-06/20-01/02 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s účastí hostů na jednání. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky, včetně na žádost 

P/PŘ, přidaného bodu s názvem: 

• Informace o záměru na vypsání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Poskytování 

služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana 

Schválený program k jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů (M. Bláha) 

2. Informace o aktualizaci Obchodně – finančního plánu společnosti OICT na rok 2020 

(p. Fišer)  

3. Informace o aktualizaci dokumentu společnosti Organizační řád a jeho příloh 

Organizační struktury a Kompetenčního řádu (p. Švenda)  

4. Informace o dokumentu Strategie společnosti OICT 2020–2022 - finální verze (p. 

Fišer)  

5. Informace k aktuální mimořádné situace v souvislosti s COVID-19 (p. Fišer)  

6. Informace o záměru na vypsání veřejné zakázky s názvem Vývoj, provoz a rozvoj 

Intermodálního plánovače trasy (p. Fišer / p. Šandor) 

7. Informace o záměru na vypsání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Poskytování 

služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana (p. Fišer / p. 

Kraus) 

8. Trvalý úkol: status strategických projektů OICT (ředitelé úseků OICT)  

• Portál Pražana (M. Kraus) 

• EIDAS (J. Ladin) 

• MOS (J. Ladin) 

9. Různé  

 

 

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR 

hlasovat o tomto návrhu usnesení: 
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Usnesení č: DR-06/20-01/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s navrženým programem zasedání. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 
Ad 2.  Informace o aktualizaci Obchodně – finančního plánu společnosti OICT na rok 2020 

(p. Fišer) 

P/DR předává slovo P/PŘ, aby ostatní členy dozorčí rady seznámil s důvody a změnami 

v aktualizovaném dokumentu – Obchodně – finančním plánu společnosti OICT na rok 2020 

P/PŘ komentuje důvody a změny u obchodně – finančního plánu, a zároveň komentuje jednotlivé 

položky, změnami dotčené. 

Vzhledem k tomu, že aktualizovaný O-F plán byl schválen představenstvem společnosti na jejím 

zasedání dne 7.4.2020. Žádá P/PŘ členy DR o jejich vyjádření. Po schválení O-F plánu bude tento 

materiál zaslán k projednání Valné hromadě. 

K tématu proběhla diskuze, z niž vzešlo rozhodnutí, že na Valnou hromadu bude předložen investiční 

rozpočet se ztrátou. 

Následně dává P/DR finální rozhodnutí a pokyn k hlasování o usnesení: 

 

Usnesení č: DR-06/20-02/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí aktualizovanou verzi obchodně-
finančního plánu na rok 2020 a doporučuje jej předložit jedinému akcionáři při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti k projednání. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
 

 

Ad 3.  Informace o aktualizaci dokumentu společnosti Organizační řád a jeho příloh 

Organizační struktury a Kompetenčního řádu (p. Švenda)  

P/DR předává slovo p. Švendovi Č/PŘ, aby členům dozorčí okomentoval změny v předkládaných 

dokumentech. 

Č/PŘ p. Šveda uvádí, že v návaznosti na změny v organizační struktuře bylo nutné zaktualizovat tyto 

stěžejní dokumenty.  

 

K tématu proběhla diskuze, po niž P/DR dává pokyn k hlasování o usnesení: 

 

Usnesení č: DR-06/20-03/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Informace o aktualizaci 
dokumentu společnosti: Organizační řád a jeho příloh Organizační struktury a 
Kompetenčního řádu. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 4. Strategie společnosti na období 2020–2022 (M. Fišer) 

P/DR opět předává slovo P/PŘ, aby okomentoval další bod  

P/PŘ uvádí, že je na dnešní zasedání předkládána verze s již zapracovanými připomínkami 

z minulého zasedání DR. S touto verzí budou, po schválení DR, seznámeni zaměstnanci OICT. 

Strategie společnosti na období od roku 2020 do roku 2022 byla též předložena k seznámení 

primátorovi HL. M. Prahy. 

DR ukládá Strategii společnosti zveřejnit na webu OICT. 

K bodu proběhla diskuze, po níž dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-06/20-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Strategii společnosti na období 
2020-2022 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti k projednání. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 5. Informace k aktuální mimořádné situace v souvislosti s COVID-19 

P/DR opět předává slovo P/PŘ p. Fišerovi, který informuje člen představenstva o chodu společnosti 
v době pandemie. 
P/PŘ následně zodpovídá dotazy členů DR. 

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

 

Usnesení č: DR-06/20-05/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí informace k postupu řešení 
mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 6. Informace o záměru na vypsání veřejné zakázky s názvem Vývoj, provoz a rozvoj 

Intermodálního plánovače trasy (p. Fišer / p. Šandor) 

Členům DR je na dnešním zasedání předložen záměr na vypsání veřejné zakázky s názvem Vývoj, 

provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy. Kompletní informace a důvody k vypsání této 

zakázky komentuje p. Šandor ředitel úseku projektového řízení a fondů. 

K tématu byla vedena diskuze po jejímž ukončení dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 
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Usnesení č: DR-06/20-06/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. souhlasí se záměrem na vypsání veřejné zakázky 

s názvem Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy.  

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 7. Informace o záměru na vypsání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Poskytování 

služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana (p. Fišer / p. Kraus) 

Členům DR je na dnešním zasedání předložen záměr na vypsání veřejné zakázky s názvem 

Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana. Kompletní 

informace a důvody k vypsání této zakázky komentuje p. Kraus ředitel úseku vývoje a architektury. 

K tématu byla vedena diskuze, v rámci, které bylo uloženo p. Krausovi, řediteli úseku vývoje 

a architektury zaslat členům DR k prostudování kompletní dokumentaci k záměru: 

• Návrh smlouvy 

• Návrh kvalifikačních požadavků 

• Plán vytěžování externích kapacit/plán interních a externích kapacit vývoje 

Po splnění toho úkolu bude ze strany DR přistoupeno k hlasování per rollam. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 8. status strategických projektů OICT (ředitelé úseků OICT)  

Na základě požadavku z DR 5/2020 je na dnešní zasedání (a dále do odvolání) vložen trvalý bod, 

kdy kompetentní ředitelé informují členy DR o vývoji strategických projektů za svěřené úseky. 

• Portál Pražana (M. Kraus) 
• EIDAS (J. Ladin) 
• MOS (J. Ladin) 
 
K tématu byla vedena diskuze po jejímž ukončení dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

 

Usnesení č: DR-06/20-08/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí průběžné informace o 

strategických projektech společnosti. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 9. Různé 

V rámci bodu „různé“ byla doplněna informace k úkolům z minulého jednání, kdy se DR dotazovala 

na základě informací z Prahy 11, která je v pilotu projektu CITYVISOR, jak probíhá komunikace 

s nimi, i ostatními MČ. Na tento dotaz reagoval O. Rulík, ředitel podpory uživatelů, který situaci 

prověřil a výstupy (aktuální situace, seznam MČ a harmonogram) pro informaci připravil. 

 

Žádné další téma nebylo otevřeno, proto pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo 

protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne 14. 4. 2020 

ve 14:30 hod. za ukončené. 

Dozorčí rada se shodla, že její příští řádné jednání proběhne po operativní domluvě všech členů. 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 12. 5. 2020) 

 

V Praze dne 14. 4. 2020 
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