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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 30. října 2020 

č. DR – 8 / 20 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 26. října 2020 e-mailovou 

pozvánkou na 30. října 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. 

Nebo za možnosti elektronické komunikace.   

Přítomní členové DR: Michal Bláha (P/DR) – účast prostřednictvím 

elektronické komunikace 

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR) – účast prostřednictvím 

elektronické komunikace 

Petr Říha (Č/DR) – účast prostřednictvím elektronické 

komunikace 

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) – účast prostřednictvím 

elektronické komunikace 

Jan Jakob (Č/DR) – účast prostřednictvím elektronické 

komunikace 

 

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, tajemník) Ing. Ondřej Rulík (ředitel Úseku 

podpory uživatelů) – účast hostů prostřednictvím 

elektronické komunikace 

 

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

materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.  

 

P/DR dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat primárně prostřednictvím elektronické 

komunikace, tudíž v návaznosti na Jednací řád dozorčí rady společnosti je nutné na výzvu 

předsedajícího u každého usnesení, zřetelně vyjádřit „pro“ návrh, „proti návrhu“ nebo „zdržel 

se hlasování“.  

 

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 členů 

představenstva s exekutivní pravomocí a dále výkonných ředitelů společnosti OICT. (aktuálně O. 

Rulík). 

Usnesení č: DR-08/20-01/01 

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-08/20-01/02 

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

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

 

Usnesení č: DR-08/20-01/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., potvrzuje, s ohledem na způsob vedení jednání 

formou elektronické komunikace, identitu všech zúčastněných členů dozorčí rady na dnešním 

jednání. 

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

 

P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky, a zmínil, že DR 

projedná nejprve všechny body týkající se pouze její činnosti a následně na zasedání pozve ostatní 

hosty z řad ředitelů společnosti. Jednání tak bude probíhat dle níže uvedeného programu, kde dojde 

k přednostnímu projednání bodu 6_Stvrzení per rollam za dotčené období. Zpráva o činnosti 

představenstva společnosti bude projednána až následovně. Další body budou projednány beze 

změn. 

 

Upravený program jednání: 

 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu, hostů identity zúčastněných (M. Bláha) 
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2. Schválení úprav Jednacího řádu DR (M. Bláha) 

3. Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 07–09/2020 (M. 

Bláha) 

4. Schválení návrhu plánu činnosti DR na rok 2021 (M. Bláha) 

5. Stvrzení per rollam za dotčené období: 

5.1.  Stvrzení nastavení KPI PŘ na H2/2020 (2.9.2020) 

5.2.  Stvrzení úprav návrhu Stanov společnosti (30.9.2020) 

6. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 3Q 2020 (Č/PŘ s exekutivou k úsekům 

a ředitelé úseků OICT) 

7. Trvalý úkol: status strategických projektů OICT (Č/PŘ s exekutivou k úsekům a ředitelé 

úseků OICT)  

• Portál Pražana (M. Kraus) 

• EIDAS (J. Ladin) 

• MOS (O. Rulík) 

• MKS (M. Šandor) 

8. Různé 

• Informace k O-F plánu (J. Švenda) 

9. 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-08/20-01/04 

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 informuje ostatní Č/DR o aktualizací Jednacího řádu.  

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.  

Na minulém jednání došlo k řešení dosud neupravené otázky, a to distančního zasedání DR, které 

probíhá za pomoci elektronických komunikačních prostředků. Na dnešním zasedání dochází 

k drobné úpravě v bodě II., který pojednává o pořizování audiozáznamu. 

➢ Jednání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno 

jinak, nebo pokud se členové dozorčí rady nedohodnou jinak. Jednání dozorčí rady může 

být konáno i distančním způsobem prostřednictvím prostředku dálkové komunikace, za 

podmínky dostatečné prokazatelnosti totožnosti člena dozorčí rady, způsobilosti použitého 
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prostředku dálkové komunikace umožnit nepřetržitou bezprostřední interakci s ostatními 

členy dozorčí rady po celou dobu jednání v reálném čase, možnosti pořídit z průběhu jednání 

rady kontrolní audiozáznam. Pořízení kontrolního audiozáznamu se provede, vznese-li 

alespoň jeden člen dozorčí rady návrh nebo požadavek na pořízení audiozáznamu. 

V případě, že není vznesen návrh na pořízení audiozáznamu, tento se automaticky 

nepořizuje. 

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

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

 

Usnesení č: DR-08/20-02/01 

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. 
 

 

Ad 3. Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 07–09/2020 

P/DR informoval o dalším bodu, předkládané Zprávě o činnosti Dozorčí rady společnosti 

Operátor ICT, a.s. za období 07–09/2020. Tento dokument vyplývá z požadavků Stanov, které 

Dozorčí radě ukládají seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti.  

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-08/20-03/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Zprávu o její činnosti, a.s. za období 

07–09/2020 a souhlasí s předložením tohoto dokumentu valné hromadě.  

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

 

Ad 4. Projednání návrhu rámcového plánu činností dozorčí rady pro rok 2021 

P/DR informoval ostatní členy o návrhu rámcového plánu DR pro rok 2020. 

K tématu byla vedena diskuze, ve které se všichni shodli na možnosti projednávat i další body dle 

aktuální potřeby, včetně případných změn termínů konání. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

Usnesení č: DR-08/20-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje návrh činností dozorčí rady pro rok 
2021, s vyhrazením možných změn termínů. 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady. 
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Ad 5. 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. schvaluje aktualizované Strategické cíle společnosti na 2. pololetí roku 2020 dle přiloženého 

materiálu.“ (2.9.2020) 

2. schvaluje revize Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. dle přiloženého materiálu a souhlasí 
s jejich předložením jedinému akcionáři k přijetí usnesení.“ (30.9.2020) 

 
P/DR konstatoval, že usnesení jsou nutná formálně stvrdit, a proto dal hlasovat o tomto návrhu 
usnesení: 

Usnesení č: DR-08/20-05/01 

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. 

 

Na zasedání Dozorčí rady byli přizváni v 10.30 hod. členové představenstva / ředitelé společnosti, 

aby členy DR mohli informovat o činnosti a výsledcích hospodaření.  

 

Ad 6. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 3Q 2020 

P/DR otevřel tento bod jednání a požádal P/PŘ p. Fišera o komentář.  
P/PŘ okomentoval činnost představenstva za období do 3Q 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-08/20-06/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho 
činnosti a činnosti společnosti za období 3Q r. 2020 a ukládá představenstvu předmětnou 
Zprávu o činnosti zveřejnit. 

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

 

Ad 7. status strategických projektů OICT (Č/PŘ s exekutivou k úsekům a ředitelé úseků OICT)  

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

kdy kompetentní Č/PŘ s exekutivou k úsekům a ředitelé úseků informují členy DR o vývoji 

strategických projektů za svěřené úseky. 
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P/DR předává slovo všem dotčeným Č/PŘ a předvolává k tomuto bodu hosta – ředitele Úseku 

podpory uživatelů O. Rulíka. Následně ředitelé informují o svých svěřených projektech. 

• Portál Pražana / M. Kraus 
• EIDAS / J. Ladin 
• MOS / O. Rulík 
• MKS / M. Šandor 

 
 

V 11.33 opouští zasedání z důvodu dalších neodkladných pracovních záležitostí J. Jakob. Jednání 
pokračuje ve 4členném složení členů DR. 
 
Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-08/20-07/01 

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

strategických projektech společnosti. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 08. Různé 

V rámci bodu „různé“ bylo projednáno téma: Aktuální informace k O-F plánu. 

P/DR předal slovo J. Švendovi, Č/PŘ za Úsek rozvoje obchodu, marketingu a interních služeb 

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

Usnesení č: DR-08/20-08/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí průběžné informace o vývoji O-
F plánu. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1 usnesení bylo přijato. 

 

DR ukládá členům představenstva, aby na příští zasedání DR připravili návrhy vyhodnocení a 

nastavení Strategických cílů představenstva společnosti Operátor ICT, a.s. za období H2/2020 a 

H1/2021. 

 

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 30. 10. 2020, na 

pokyn P/DR ve 12:50 hod. ukončené. 

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

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 5. 11. 2020) 

Text pokračuje na další straně 



 

 

CITLIVÉ 

 

 

 

 

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00 

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676 Stránka 7 z 7 

 

 

V Praze dne 30. 10. 2020 
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