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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 14.01.2021, 20.01.2021 a 27.01.2021 

č. DR – 1 / 21 

 

14.01.2021 

Zahájení jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 07.01.2021 e-

mailovou pozvánkou na 14.01.2021 od 14:00 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, a za využití elektronické komunikace.   

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

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

komunikace 

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

komunikace 

Petr Říha (Č/DR) – účast elektronická komunikace 

Petr Šula (Č/DR) účast elektronická komunikace 

 

Hosté:t Michal Fišer MBA (P/PŘ), účast elektronická komunikace 

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. (MP/PŘ), účast elektronická 

komunikace 

Ing. Josef Švenda (Č/PŘ), účast elektronická 

komunikace 

Ing. Jan Ladin (Č/PŘ), účast elektronická komunikace 

Ing. Michal Kraus, MBA (Č/PŘ), účast elektronická 

komunikace 

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí odboru interních 

služeb společnosti), účast elektronická komunikace 

Mgr. Monika Lapáčková (vedoucí odd. právních služeb 

společnosti, zapisovatelka), účast elektronická 

komunikace 

Ing. Jan Hora (přizvaný host dozorčí rady), účast 

elektronická komunikace 

Omluvení členové DR: --- 
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Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 

14.01.2021 ve 14:00 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 dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat za využití 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“, a to v abecedním 

pořadí členů DR. 

 

Všichni Č/DR a hosté byli vizuálně ztotožněni z důvodu vyloučení pochybností k totožnosti zejména 

hlasujících Č/DR.  

 

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

(zapisovatelka) a přizvaný host DR, p. Jan Hora, se budou účastnit dne celého jednání, další hosté 

budou případně přizváni ke konkrétnímu bodu jednání. 

 

Usnesení č: DR-01/21-01/01 

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

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

 

Usnesení č: DR-01/21-01/02 

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 původním návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky, a 

navrhl doplnění bodu týkajícího se organizačních záležitostí OICT: 

 

Nový program jednání: 

 

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

2. Stvrzení per rollam za dotčené období: (pouze DR) 

3. Organizační změny společnosti (DR + p. Fišer, P/PŘ) 

4. Finální vyhodnocení plnění KPI představenstva společnosti za 2. pol. 2020 (členové 

představenstva a ředitelé úseků OICT) 
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5. Nastavení KPI představenstva společnosti na 1. pol. 2021 (členové představenstva a 

ředitelé úseků OICT) 

6. Legislativní úpravy Stanov společnosti (M. Fišer/P/PŘ) 

7. Marketingové shrnutí: (J. Švenda/Č/PŘ) 

• Review aktivit 2020 

• Rozpočet 2020: plán vs. skutečnost 

• Plán 2021 

• Rozpočet 2021 

• Personální obsazení 
8. Trvalý úkol: status strategických projektů OICT (členové představenstva a ředitelé úseků 

OICT)  

• Portál Pražana (M. Kraus Č/PŘ) 

• EIDAS (J. Ladin Č/PŘ) 

• MOS (O. Rulík ředitel Úseku podpory uživatelů) 

• MKS (M. Šandor MP/PŘ) 

9. Různé 

10. 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-01/21-01/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s upraveným programem jednání. 

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

 
 
Ad 2. Stvrzení per rollam za dotčené období  

P/DR k trvale zařazenému bodu zasedání informoval, že ve sledovaném období neproběhla žádná 
hlasování per rollam, která by bylo nutné stvrdit. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
 
Ad 3. Organizační změny společnosti 

P/DR na úvod tohoto bodu k jednání přizval p. Fišera, P/PŘ, a vyzval ho, aby prezentoval svůj návrh 

změny organizační struktury.  

K tématu následně proběhla diskuze:  

- P. Koudelka, Č/DR vznesl dotazy: 

o 
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o 

- P. Říha, Č/DR, se připojil k dotazům p. Koudelky 

- 

- P. Bláha, P/DR, obecně ke struktuře doplnil, že vždy budou existovat projekty, které půjdou 

napříč společností a nebude jednoduché ani možné je podřadit pod jeden konkrétní útvar 

společnosti. 

Všechny výše uvedené dotazy v rámci diskuze zodpověděl p. Fišer, P/PŘ.  

 DR se následně shodla na zadání úkolu p. Fišerovi, P/PŘ, upravit organigram 

zohledňující připomínky DR vznesené na dnešním jednání, vč. uvedení konkrétních 

jmen odpovědných vedoucích pracovníků, a tento členům DR rozeslat během pátku 

15.01.2021. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

P. Bláha, P/DR, následně projednání tohoto bodu přerušuje za souhlasu všech členů DR. 

 

S ohledem na blížící se vypršení časového rámce jednání na návrh P/DR všichni Č/DR souhlasí 
s přednostním projednání bodu č. 8 – Status strategických projektů společnosti, avšak nikoliv ve 
standardním formátu, ale dle konkrétních dotazů Č/DR. 
 
 
Ad 4. Status strategických projektů OICT 

P/DR vyzval Č/DR, aby vznesli dotazy na p. Fišera, P/PŘ, k dílčím projektům OICT, které je zajímají, 

nebo je ve vztahu k těmto významné téma k projednání. 

4.1 Vývojáři – obecně k odd. vývoje společnosti 

Téma otevřel p. Koudelka, Č/DR. Dle jeho informací odd. nefunguje dobře, vývojáři jsou přetížení a 

projekty personálně poddimenzované. V oddělení dochází trvale k výměnách na pozici vedoucích 

pracovníků – jak bude toto společnost řešit, aby nedocházelo k podobným 

fluktuacím? 

P. Bláha, P/DR, vznesl dotaz k důvodu pro každodenní reporting vývojářů. P. Říha, Č/DR, uvedl 

k reportingu, že jde o absurdní situaci, která představuje významnou překážku v práci vývojářů. 

K tématu promluvil i p. Hora, host DR, který podotkl, že cílem je zřejmě vědět detailně, na čem lidé 

pracují. Pro tuto aktivitu však doporučil spíš formu agilních meetingů a nebo nástroj GitLab. 

Po svém příspěvku p. Hora s omluvou opouští dnešní jednání z důvodu jiné schůzky, a to v 16.30 

hod. 

P. Bláha, P/DR, ještě diskuzi doplnil o bod zasmluvnění vývojářů pracovní smlouvou na dobu 

určitou, za jakého důvodu se přistupuje k tomuto kroku, který může mít rozhodující vliv na nábor? 
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Všechny výše uvedené dotazy v rámci diskuze zodpověděl p. Fišer, P/PŘ. K tématu uvedl, že tím, 

že je společnost ve ztrátě, tak je problematický i nábor, neboť vývojáři jsou finančně na vyšších 

úrovních. 

K reportingu uvedl, že jde o povinnost vyplývající z home office policy a nutnost precizně alokovat a 

počítat kapacity vývojářů na jednotlivé zakázky. Pracovní smlouvy na dobu určitou dle jho názoru 

nejsou významným prvkem při náboru, neboť se jedná o standard v rámci pracovního procesu a má 

za cíl motivaci vývojáře k lepšímu výkonu tak, aby se pracovní úvazek prodloužil na dobu neurčitou. 

 

4.2 Nákup notebooků pro MHMP 

K tomuto tématu na výzvu p. Bláhy, P/DR, podává informace p. Ladin, Č/PŘ, který byl k tomuto 

bodu přizván. Klade důraz na zlepšení oboustranné komunikace s MHMP. 

 

4.3 eIdas 

K tomuto tématu na výzvu p. Bláhy, P/DR, podává informace p. Ladin, Č/PŘ, který byl k tomuto 

bodu přizván. Uvedl, že i nadále, byť nejsme pro MHMP komplexním řešitelem problematiky, toto 

nadále sledujeme. 

 

4.4 Koncové stanice 

K tomuto tématu na výzvu p. Bláhy, P/DR, podává informace p. Ladin, Č/PŘ, který byl k tomuto 

bodu přizván.  

 

V 16.55 hod. jednání opouští p. Bláha, P/DR, a to z důvodu další schůzky. Řízení jednání přebírá 

p. Říha, Č/DR. 

 

4.5 Service Desk 

K tomuto tématu na výzvu p. Bláhy, P/DR, podává informace p. Rulík, ředitel Úseku podpory 

uživatelů, který byl k tomuto bodu přizván. Sdělil, že služba, jak byla původně designovaná, již není 

pro MHMP atraktivní, a proto budeme přistupovat k tomuto projektu spíše jako k bodyshoppingu. 

 

4.6 Městský kamerový systém 

K tomuto tématu na výzvu p. Bláhy, P/DR, podává informace p. Šandor, MP/PŘ, který byl k tomuto 

bodu přizván.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

S ohledem na vyčerpání časového rámce jednání na návrh p. Říhy, Č/DR souhlasí všichni Č/DR 
s přerušením jednání dne 14.01.2021 v 17:30 hod. a odročení na 20.01.2021 v 16:00 hod. 
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20.01.2021 

Zahájení přerušeného jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 

14.01.2021 e-mailovou pozvánkou na 20.01.2021 od 16:15 hod. Jednání proběhlo výhradně formou 

elektronické komunikace. 

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). P/DR přivítal přítomné členy dozorčí rady 

OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR 

konstatoval, že pokračování prvního jednání se zúčastní pouze členové DR.  

P/DR připomíná, že i pro pokračování jednání platí na výzvu předsedajícího u každého usnesení, 

zřetelně vyjádřit „pro“ návrh, „proti návrhu“ nebo „zdržel se hlasování“, a to v abecedním pořadí 

členů DR. 

 

Všichni Č/DR a hosté byli vizuálně ztotožněni z důvodu vyloučení pochybností k totožnosti zejména 

hlasujících Č/DR.  

 

Č/DR se shodli, že na tomto jednání se budou věnovat výhradně tématu Organizačních změn 

společnosti, dle bodu 3. jednání. 

 

Ad 3. Organizační změny společnosti 

P/DR na úvod tohoto bodu k jednání konstatoval, že p. Fišer doručil Č/DR dle zadaného úkolu návrh 

nové organizační struktury společnosti. 

K tématu následně proběhla diskuze, v jejímž rámci Č/DR probírali různé varianty organizačních 

změn, vč. manažerských, ekonomických a věcných dopadů do činnosti OICT. 

Č/DR se shodli na vhodném kompromisu změn organizační struktury OICT, kdy tento bude rozeslán 

na jednotlivé Č/PŘ ke zvážení. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
S ohledem na vyčerpání časového rámce jednání na návrh p. Bláhy, P/DR souhlasí všichni Č/DR 
s přerušením jednání dne 20.01.2021 v 18:00 hod. a odročení na 27.01.2021 ve 14:00 hod. 
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27.01.2021 

Zahájení přerušeného jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 

20.01.2021 e-mailovou pozvánkou na 27.01.2021 od 1:00 hod. Jednání proběhlo výhradně formou 

elektronické komunikace. 

Zasedání řídil Č/DR, p. Říha, a to z důvodu, že P/DR, p. Bláha, se průběžně věnuje jinému jednání. 

P. Říha, Č/DR přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých 

členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR konstatoval, že pokračování prvního jednání se 

zúčastní zapisovatelka a Č/PŘ.  

Č/DR, p. Říha, připomíná, že i pro pokračování jednání platí na výzvu předsedajícího u každého 

usnesení, zřetelně vyjádřit „pro“ návrh, „proti návrhu“ nebo „zdržel se hlasování“, a to v abecedním 

pořadí členů DR. 

 

Všichni Č/DR a hosté byli vizuálně ztotožněni z důvodu vyloučení pochybností k totožnosti zejména 

hlasujících Č/DR.  

 

Č/DR se shodli, že na tomto jednání se budou věnovat nejprve bodu č. 9 jednání „Různé“, a to 

problematice „Protikorupční systém“. 

 

Ad 9. Různé 

V rámci bodu „Různé“ Č/DR, p. Říha vznesl návrh na projednání následujícího tématu, které je 

aktuální s ohledem na projednávaný tisk Radou hl. m. Prahy: 

9.1 Protikorupční systém OICT 

P. Říha, Č/DR, následně přizval k projednání tohoto bodu p. Švendu, Č/PŘ, který je odpovědný za 

tuto problematiku ve společnosti a dále všechny členy PŘ v případě jejich zájmu. 

P. Švenda, Č/PŘ, následně představil v detailech kompletní projektový záměr s názvem „Zavedení 

systému protikorupčního managementu podle ISO 37001 v OICT“ připravovaný OICT, nezávisle 

na schválení příslušného tisku Radou hl. m. Prahy. 

K tématu následně proběhla, z níž vzešlo usnesení DR. 

 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č: DR-01/21-09/01 

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

k projektu „Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001 v OICT“ a 

doporučuje provést jeho implementaci a následnou certifikaci dle ISO 37001 do konce r. 

2021. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Č/DR se shodli, že dále se na tomto jednání se budou věnovat tématu Organizačních změn 

společnosti, dle bodu 3. jednání, neboť v mezidobí obdrželi k tomuto tématu dotazy členů PŘ. 

 

Ad 3. Organizační změny společnosti 

P. Říha, Č/DR, na úvod tohoto bodu k jednání konstatoval, že Č/PŘ doručili DR své dotazy k návrhu 

organizační struktury dne 27.01.2021 odpoledne, a tudíž nebylo možné si je důkladně nastudovat. 

DR se shodla, že tento bod tedy nebude projednán. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
 

Závěr 

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 27.01. 2021, na 

pokyn P/DR v 18:00 hod. ukončené. 

Dozorčí rada se shodla, že její příští řádné jednání proběhne 31.01.2021 od 13 hod. v sídle 

společnosti/on-line. 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 10.02.2021) 

 

V Praze dne 14.01.2021 

 

 

Zapsala:  Ověřil: 

   

   

Mgr. Monika Lapáčková 

Vedoucí oddělení právních služeb společnosti 

Operátor ICT, a.s. 

 Michal Bláha 

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 

Mgr. Gabriela Bednářová 

Vedoucí Odboru interních služeb společnosti Operátor ICT, a.s. v. z. 
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