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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 31.01.2021 

č. DR – 3 / 21 

 

 

Zahájení jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 27.01.2021 e-

mailovou pozvánkou na 31.01.2021 od 13:00 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)  

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

komunikace 

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

komunikace 

Petr Říha (Č/DR)  

Petr Šula (Č/DR)  

 

Hosté: Michal Fišer MBA (P/PŘ) 

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. (MP/PŘ), 

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

komunikace 

Ing. Jan Ladin (Č/PŘ) 

Ing. Michal Kraus, MBA (Č/PŘ) 

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí odboru interních 

služeb společnosti) 

 

Omluvení členové DR: 

 

--- 

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

31.01.2021 ve 13:00 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.  
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P/DR dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat osobně, ale i 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. Gabriela Bednářová 

(zapisovatelka) se bude účastnit dne celého jednání, stejně tak i hosté z řad Č/PŘ.  

 

Usnesení č: DR-02/21-01/01 

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-02/21-01/02 

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 návrhem jediného bodu jednání dle zaslané pozvánky, a to bodu 

týkajícího se organizačních záležitostí OICT: 

 

Nový program jednání: 

 

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

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

3. Různé 

4. 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-02/21-01/03 

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

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 2. Organizační změny společnosti 

P/DR na úvod tohoto bodu vyzval p. Říhu, Č/DŘ, aby členům představenstva ještě jednou shrnul 

návrh změny organizační struktury a její dílčí části:  

P. Říha k tématu následně ještě dodal, že je třeba podpořit efektivní komunikaci s MHMP, ale i 

nastavit vhodné procesy v OICT, vedoucí k ekonomičtějšímu a efektivnějšímu provozu ve 

společnosti.   

K tématu následně proběhla diskuse, ze které vzešel požadavek na minimálně dva nové lidské 

zdroje (Resource managera a finančního controllera). 

 

Členové představenstva i dozorčí rady se vzájemné dohodli, že reorganizační změny nesmí mít 

negativní vliv na probíhající, a právě nastavované projekty.  

DR se následně shodla na zadání úkolů všem členům představenstva, a to: 

 upravit organigram zohledňující připomínky PŘ i DR vznesené na dnešním jednání, 

vč. uvedení konkrétních jmen odpovědných vedoucích pracovníků, a tento členům 

DR zaslat 8.2.2021. 

 upravit / doplnit na základě změn v organizační struktuře i nastavení KPI na 

1.pol.2021, tento podklad též zaslat členům DR do 8.2.2021  

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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Ad 9. Různé 

V rámci bodu „Různé“ nebyla projednána žádná další témata.  

 

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 31.01. 2021, na 

pokyn P/DR v 15:00 hod. ukončené. 

Dozorčí rada se shodla, že její příští řádné jednání proběhne 10.01.2021 od 17 hod. v sídle 

společnosti/on-line. 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 10.02.2021 14–17 hodin) 

 

V Praze dne 31.01.2021 

 

 

Zapsala:  Ověřil: 

   

   

Mgr. Gabriela Bednářová 

Vedoucí odboru interních služeb společnosti 

Operátor ICT, a.s. 

 Michal Bláha 

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 
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