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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 11. srpna 2020 

č. DR – 7 / 20 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 27. července 2020 e-mailovou 

pozvánkou na 11. srpna 2020 od 09:30 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), JUDr. Matej Šandor, Ph.D. 

(MP/PŘ), Ing. Michal Kraus MBA, (Č/PŘ), Ing. Josef 

Švenda (Č/PŘ), Ing. Jan Ladin (Č/PŘ), Mgr. Gabriela 

Bednářová (vedoucí Odboru interních služeb, 

zapisovatelka, Ing. Ondřej Rulík (ředitel Úseku podpory 

uživatelů) 

Omluvení členové DR: - 

 

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

v 09:30 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. (aktuálně O. Rulík). 
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Usnesení č: DR-07/20-01/01 

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-07/20-01/02 

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,  

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

2. Schválení Jednacího řádu DR 

3. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 1Q 2020 

4. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 2Q 2020 

5. Revokace a následné schválení aktualizace Obchodně – finančního plánu společnosti 

OICT na rok 2020 (p. Fišer)  

6. Vyhodnocení KPI za 1 ½ 2020 

7. Návrh KPI na 2 ½ 2020 

8. Stvrzení per rollam za dotčené období: 

8.1.   Volba člena PŘ (pověření exekutivními činnostmi) Jan Ladin (24.4.2020) 

8.2.   Volba člena PŘ (pověření exekutivními činnostmi) Matej Šandor (24.4.2020) 

8.3. Schválení záměru veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb vývoje SW a 

souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana“ (6.5.2020) 

8.4. Schválení VZ 2019 jako celku (účetní uzávěrky, přerozdělení zisku, zprávy o 

vztazích a zprávy DR pro jediného společníka) (11.6.2020) 

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

• Portál Pražana (M. Kraus) 

- Informace k zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Poskytování 

služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana 

• EIDAS (J. Ladin) 

• MOS (O. Rulík) 

- Informace k návrhu na ukončení provozní podpory projektu MOS externím 

dodavatelem – návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o vytvoření SW řešení pro 

Multikanálový odbavovací systém a poskytování souvisejících služeb ze dne 

4. 12. 2017 (M. Fišer / O. Rulík) 

- Informace k návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb 

multikanálového odbavovacího systému s Regionálním organizátorem 

pražské integrované dopravy, příspěvkovou organizací (M. Fišer / O. Rulík) 

- Informace k návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb 
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multikanálového odbavovacího systému s Integrovanou dopravou 

Středočeského kraje, příspěvkovou organizací (M. Fišer / O. Rulík) 

- Informace k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při rozšiřování 

služeb multikanálového odbavovacího systému pro integrované dopravní 

systémy s KORID LK spol. s r.o. (M. Fišer / O. Rulík) 

10. Různé 

10.1. Informace k zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Vývoj, provoz a 

rozvoj Intermodálního plánovače trasy; 2 (M. Šandor) 

11. Závěr 

 

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

hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Usnesení č: DR-07/20-01/03 

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.  Schválení jednacího řádu DR 

P/DR seznamuje Č/DR s novou verzí jednacího řádu DR. Postavení a kompetence DR jsou dány 

platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také 

„ZOK“), Stanovami společnosti Operátor ICT, a.s. a rozhodnutími jediného společníka (akcionáře).  

Jednací řád představuje dokument, který upravuje přípravu a svolávání jednání DR, způsob jeho 

jednání a další technické a administrativní předpoklady pro jeho fungování. Tento Jednací řád je 

možné měnit a doplňovat pouze usnesením přijatým DR podle zásad uvedených v zákoně, 

Stanovách společnosti a tomto Jednacím řádu.  

Navrhovaná revize řeší otázku doposud neupravenou – distanční zasedání DR, které probíhá za 

pomoci elektronických komunikačních prostředků a jedná se buď o řádné či mimořádné zasedání. 

Nejedná se však o rozhodování formou per rollam, které není považováno za zasedání a je již v 

jednacím řádu upraveno. Potřeba navrhované úpravy vyplynula zejména z v minulosti vyhlášeného 

nouzového stavu v ČR (karanténa), avšak možnost využít elektronické komunikační prostředky není 

fixovaná pouze na mimořádné stavy. 

P/DR dále informuje, že shodné změny byly provedeny i v Jednacím řádu představenstva 

společnosti. 

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

 

Usnesení č: DR-07/20-02/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje aktualizaci Jednacího řádu Dozorčí 
rady v souladu s přiloženým materiálem. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 3. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 1Q 2020 

P/DR otevřel tento bod jednání a požádal P/PŘ p. Fišera o komentář.  
P/PŘ okomentoval činnost představenstva za období 1Q 2020 a zodpověděl dotazy členů DR. 

Členové DR nemají k předloženému dokumentu výhrady a shodují se na potřebě dokument se 

zprávou o činnosti představenstva za sledované období opět zveřejnit na webu OICT.  

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/20-03/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho 
činnosti a činnosti společnosti za období 1Q r. 2020 a ukládá představenstvu předmětnou 
Zprávu o činnosti zveřejnit. 

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

 

Ad 4. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 2Q 2020 

P/DR otevřel další bod jednání a požádal P/PŘ p. Fišera o komentář jako v předchozím bodu 
jednání.  
P/PŘ tedy okomentoval činnost představenstva za období 2Q 2020 a zodpověděl dotazy členů DR. 

Členové DR nemají k předloženému dokumentu výhrady a shodují se na potřebě dokument se 

zprávou o činnosti představenstva za sledované období opět zveřejnit na webu OICT.  

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/20-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho 

činnosti a činnosti společnosti za období 2Q r. 2020 a ukládá představenstvu předmětnou 

Zprávu o činnosti zveřejnit. 

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

 

Ad 5. Revokace a následné schválení aktualizace Obchodně-finančního plánu společnosti 

OICT na r. 2020 

P/DR k tomuto bodu uvádí, že DR již jednou schvalovala změny O-F plánu společnosti, a to na 

svém minulém řádném zasedání, kdy změny schválila usnesením č. DR-06/20-02/01.  

Proto P/DR předává slovo P/PŘ, aby odůvodnil předložení další změny předmětného dokumentu.  

 

P/PŘ komentuje důvody a změny u O-F plánu, a zároveň komentuje jednotlivé položky, změnami 

dotčené. 
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Vzhledem k tomu, že aktualizovaný O-F plán byl schválen představenstvem společnosti, žádá 

P/PŘ členy DR o jejich vyjádření. Po schválení O-F plánu bude tento materiál zaslán k projednání 

Valné hromadě. 

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/20-05/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí aktualizovanou verzi Obchodně-
finančního plánu společnosti 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 6. Vyhodnocení KPI za 1 ½ 2020 

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

P/PŘ uvádí, že je na dnešní zasedání předkládán materiál obsahující popis plnění strategických cílů 

PŘ pro 1. pol. R. 2020 s již předzpracovaným hodnocením. Komentované cíle PŘ byly splněny 

kolektivně na 85 %. 

 

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

 

Ad 7.  Návrh KPI na 2 ½ 2020 (p. Fišer) 

P/DR předává slovo p. Fišerovi P/PŘ, aby členům dozorčí představil návrh strategických cílů pro 

PŘ společnosti na 2. pololetí r. 2020. 

P/PŘ p. Fišer uvádí, že v souladu se smlouvou o výkonu funkce člena PŘ schvaluje DR strategické 

cíle Č/PŘ, a to celofiremní i individuální. Dále komentoval konkrétní cíle dle přiloženého materiálu 

pro každého Č/PŘ zvlášť. 
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K tématu proběhla rozsáhlá diskuze, z niž vzešlo několik úprav, které byly zadány přímo konkrétním 

ředitelům. Úpravy jsou dle rozhodnutí DR nezbytnou součástí vedoucí ke schválení KPI na 2 ½ 2020. 

DR upozorňuje na nutnost úpravy zejména měřitelných ukazatelů výkonnosti. 

 

Následně P/DR dává pokyn k hlasování o usnesení: 

 

Usnesení č: DR-07/20-07/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., ukládá představenstvu společnosti doplnit 
Strategické cíle společnosti na 2. pololetí roku 2019 dle zadání z dnešního zasedání a 
následně upravený dokument zaslat členům DR ke schválení per rollam. 

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

 

Ad 8. Stvrzení per rollam za dotčené období  

PŘ/DR informoval o hlasováních per rollam, která proběhla ve sledovaném období s níže 

uvedenými závěry: 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.: 
1.             
a) Bere na vědomí předložené podklady Ing. Jana Ladina, tj. Výpis z RT, čestné prohlášení, 
přehled konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním osobních údajů. 
b) Volí, v souladu s čl. XV, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Jana 
Ladina, , do funkce člena představenstva, a to s účinností od 1.5.2020. 
c) Konstatuje, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze zákazu konkurence. 
d) Žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalších náležitostí potřebných pro 
výkon funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti. 
2. 
Pověřuje s účinností od 1.5.2020, Ing. Jana Ladina, výkonem činnosti v rozsahu exekutivního 
řízení v Úseku provozu ICT“  
(24. 4. 2020) 
 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.: 
1.             
a) Bere na vědomí předložené podklady JUDr. Mateje Šandora, Ph.D., tj. Výpis z RT, čestné 
prohlášení, přehled konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním osobních 
údajů. 
b) Volí, v souladu s čl. XV, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. JUDr. Mateje 
Šandora, Ph.D.,  do funkce člena představenstva, a to s účinností od 
1.5.2020. 
c) Konstatuje, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze zákazu konkurence. 
d) Žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalších náležitostí potřebných pro 
výkon funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti. 
2. 
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Pověřuje s účinností od 1.5.2020, JUDr. Mateje Šandora, Ph.D., výkonem činností v rozsahu 
exekutivního řízení v Úseku projektového řízení a fondů“  
(26. 4 .2020) 
 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje předložený záměr veřejné zakázky s 
názvem „Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál 
Pražana“ a ukládá představenstvu společnosti Operátor ICT, a.s. postupovat při tvorbě 
podmínek předmětné veřejné zakázky v souladu s tímto záměrem.“ 
(5. 5. 2020) 
  
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., v souladu s čl. XV. odst. 5 písm. a) Stanov 
společnosti přezkoumala řádní účetní závěrku za rok 2019 včetně přílohy, sestavenou podle 
účetních předpisů České republiky a doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2019 schválit.  Dozorčí rada společnosti 
Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k 31. 12. 2019. 
  
Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., v souladu s čl. XV. odst. 5 Stanov společnosti 
přezkoumala předložený návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti 
Operátor ICT, a. s., za rok 2019 a zbývající částkou hospodářského výsledku za rok 2017 ve 
výši 724 493 Kč a navrhuje zisk ve výši 2 448 192 Kč a zbývající částku hospodářského 
výsledku za rok 2017 ve výši 724 493 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let a 
doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti tento 
návrh schválit. 
  
Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala předloženou Výroční zprávu 
společnosti za rok 2019, bere ji na vědomí a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti k informaci. 
  
Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., přezkoumala, v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znějí pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) „Zprávu statutárního orgánu společnosti o 
vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019“ (dále jen „Zpráva o vztazích“) a k jejímu 
obsahu nemá výhrad. 
  
Dozorčí rada Operátor ICT, a.s., doporučuje představenstvu společnosti předložit Zprávu o 
vztazích jako přílohu Výroční zprávy jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné 
hromady a seznámit jej v souladu s § 84 odst. 1 Zákona s jejími závěry. 
  
Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala „Zprávu dozorčí rady společnosti 
Operátor ICT, a.s., pro jediného společníka o její činnosti za rok 2019“ (dále jen „Zpráva“) a: 
a. se Zprávou souhlasí, 
b. pověřuje svého předsedu, aby se Zprávou seznámil jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti.“  
(11. 6. 2020) 
 
P/DR konstatoval, že usnesení jsou nutná formálně stvrdit, a proto dal hlasovat o tomto návrhu 
usnesení: 
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Usnesení č: DR-07/20-08/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam za sledované 
období. 

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

 

Ad 9. 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. 

P/DR předává slovo všem dotčeným Č/PŘ a předvolává k tomuto bodu hosta – ředitele Úseku 

podpory uživatelů O. Rulíka. 

• Portál Pražana 
- M. Kraus podává informaci o zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem 

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

• EIDAS  
- J. Ladin konstatuje, že k projektu nemá žádné nové informace 

• MOS 
- O projektu MOS informuje ředitel Úseku podpory uživatelů O. Rulík. a informují DR 

o smluvních vztazích v rámci projektu, resp. o: 
o návrhu na ukončení provozní podpory projektu MOS externím dodavatelem 

– návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o vytvoření SW řešení pro Multikanálový 
odbavovací systém a poskytování souvisejících služeb ze dne 4. 12. 2017 

o návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb multikanálového 
odbavovacího systému s Regionálním organizátorem pražské integrované 
dopravy, příspěvkovou organizací 

o návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb multikanálového 
odbavovacího systému s Integrovanou dopravou Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací 

o návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při rozšiřování služeb 
multikanálového odbavovacího systému pro integrované dopravní systémy s 
KORID LK spol. s r.o. 
 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/20-09/01 

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 10. Různé 

V rámci bodu „různé“ bylo projednáno téma: Schválení záměru veřejné zakázky Vývoj, provoz a 

rozvoj Intermodálního plánovače trasy. Toto téma spadá do kompetence MP/PŘ a ředitele Úseku 

projektového řízení a fondů p. Šandora, který okomentoval problematiku záměru a seznámil členy 

DR s dalším postupem.  

Po zodpovězení dotazů od členů DR dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/20-10/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje předložený záměr veřejné 
zakázky s názvem „Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy“ a ukládá 
představenstvu společnosti Operátor ICT, a.s. postupovat při tvorbě podmínek 
předmětné veřejné zakázky v souladu s tímto záměrem. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1 (p. Klepek); usnesení bylo přijato. 

 

 

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

protinávrhů, dotazů či protestů bylo jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne 11. 8. 2020, na 

pokyn P/DR ve 13:10 hod. ukončené. 

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

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 1. 9. 2020) 

 

V Praze dne 11. 8. 2020 
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