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Operátor lCT, a.s.

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

ZÁPIS

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

dne 10.02.2021

č. DR—3I21

Zahájení jednání dozorčí rady společnosti Operátor lCT, a.s. bylo svoláno dne 31.01.2021 e-

mailovou pozvánkou na 10.02.2021 od 17:00 hod. Místem jednání byla uvedena zasedací místnost

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

Praha 7, a možnost účasti za využití elektronické komunikace.

Přítomní členové DR: lng. Cyril Klepek (ČIDR) —- účast elektronická

komunikace

Bc. Jiří Koudelka (ČIDR) — účast elektronická

komunikace

Petr Říha (ČIDR) — účast elektronická komunikace

Petr Šula (ČIDR) - účast elektronická komunikace

Hosté: Michal Fišer MBA (PIPŘ), účast elektronická komunikace

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

komunikace

lng. Josef Švenda (ČIPŘ), omluven

lng. Jan Ladin (ČIPŘ), účast elektronická komunikace

lng. Michal Kraus, MBA (ČIPŘ), 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

lng. Jan Hora (přizvaný host dozorčí rady). účast

elektronická komunikace

Omluvení členové DR: Michal Bláha (PIDR)
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Zasedánířídilčlendozorčíradyp.JiříKoudelka(ČIDR).Najednání,kterébylozahájenodne

10.02.2021v17:05hod.,přivítalpřítomnéčlenydozorčíradyOICTakonstatoval,ževzhledem

kúčasti4svýchčlenůjedozorčíradausnášeníschopná.P/DRnásledněpřivítalpřítomnéhosty.

Originálzápisuaprezenčnílistina,dokumentujícíúčastnajednání,společněspodkladovými

materiályjsouuloženyvsekretariátugenerálníhoředitelevsídlespolečnosti.

P.Koudelkadálekonstatoval,žednešnízasedáníbudeprobíhatzavyužitíelektronické

komunikace,tudížvnávaznostinaJednacířáddozorčíradyspolečnostijenutnénavýzvu

předsedajícíhoukaždéhousnesení,zřetelněvyjádřit„pro“návrh,„protinávrhu“nebo„zdrželse

hlasování“,atovabecednímpořadíčlenůDR.

VšichniČIDRahostébylivizuálněztotožněnizdůvoduvyloučenípochybnostíktotožnostizejména

hlasujícíchČIDR.

P/DRnechalnásledněhlasovatonížeuvedenýchusneseníchstím,žeMgr.GabrielaBednářová

(zapisovatelka)apřizvanýhostDR,p.JanHora,sebudouúčastnitdneceléhojednání,dalšíhosté

budoupřípadněpřizvánikekonkrétnímubodujednání.

Usneseníč:DR-03l21-01I01

DozorčíradaspolečnostiOperátorlCT,a.s.,souhlasístím,žezápispořídípřítomnáMgr.
GabrielaBednářová.

Hlasování:pro4—protiO—zdrželse0;usneseníbylopřijato.

Usneseníč:DR-03/21-01/02

DozorčíradaspolečnostiOperátorICT,a.s.,souhlasísúčastíhostůnajednání.

Hlasování:pro4—-protiO-zdrželseO;usneseníbylopřijato.

P.Koudelkapotéseznámilpřítomnésnávrhemprogramujednánídlezaslanépozvánky,anavrhl

hlasovatoupravenémprogramujednání,atotak,žedojdekpřesunuboduč.5Personálnízměny

(přijmutírezignaceJosefaŠvendyČIPŘ)nazačátekjednání.

Původníprogramjednání:

Zahájení,volbazapisovatele,schváleníprogramuahostů(pouzeDR)
SchválenílegislativníchúpravStanovspolečnosti(DR)
AktualizaceKPIPŘna1poI.2021vnávaznostinazměnuorganizačnístruktury(DR+PŘ)
Aktualizaceorganizačnístrukturyspolečnosti(DR+PŘ)

Personálnízměny(přijmutírezignaceJosefaŠvendyČIPŘ)-přeřaditnazačátek

StatusstrategickýchprojektůOIQT(DR+PŘ)
6.1,PortálPražana(M.KrausC/PR)

Přf-"Pfůprř
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6.2. EIDAS (J. Ladin ČIPŘ)

6.3. MOS (O. Rulík ředitel Úseku podpory uživatelů)

6.4. MKS (M. Šandor MP/PŘ)

.“ Různé

Závěr90

Upravený program jednání:

Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů (pouze DR)
Personální změny (přijmutí rezignace Josefa Švendy ČIPŘ)

Schválení legislativních úprav Stanov společnosti (DR)
Aktualizace KPl PŘ na 1 poI.2021 v návazností na změnu organizační struktury (DR + PŘ)

Aktualizace organizační struktury společnosti (DR + PŘ)

Status strategických projektů OIQT (DR + PŘ)
6.1. Portál Pražana (M. Kraus C/PR)
6.2. EIDAS (.:. Ladin ČIPŘ)

6.3. MOS (O. Rulík ředitel Úseku podpory uživatelů)

6.4. MKS (M. Šandor MP/PŘ)

N

FPS-"ŘSPNP

Různé

Záver9“

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-03l21-01I03

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

Hlasování: pro 4 — proti O - zdržel se O; usnesení bylo přijato.

Ad 2 Personální změny v OICT (přijmutí rezignace Josefa Švendy ČIPŘ)

P. Koudelka Č/DR s ohledem na znění Stanov společnosti Operátor lCT, a.s., konkrétně čl. Xlll, bod

3, konstatuje, že:

(výpis ze Stanov společnosti)

Clen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi

dozorčí rady a na vědomípředsedovi představenstva a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce
od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícíhojiný okamžik zániku

funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro společnost

nevhodná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho
funkční období, musí dozorčí rada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva."

Vtomto případě doručil člen představenstva dne 4.2.2020 lng. Josef Švenda, krukám P/DR,
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odstoupenízesvéfunkce,stím,žedozorčíraduspolečnostipožádaloakceptacitermínuzánikuke

dni10.2.2021.

Vdanémpřípadětakmusídozorčíradaspolečnostivyslovitsvůjsouhlasčinesouhlassdatem

zánikufunkce,neboťobecná,výšecitovanáklauzuleopočítánílhůtzánikufunkcedleStanov,se

neuplatní.

Představenstvospolečnostizůstaneipřesabsenci1členausnášeníschopné,nejednásetak

zhlediskaStanovodobuprospolečnostnevhodnou.

Usneseníč:DR-03/21—02I01

DozorčíradaspolečnostiOperátorICT,a.s.berenavědomíodstoupenízfunkcečlena

představenstvaspolečnostiOperátorlCT,a.s.—lng.JosefaSvendy,nar.5.11.1960,bytem
VUličkách939,Praha6aschvalujejehožádostkzánikufunkcekedni10.2.2021.

DozorčíradaspolečnostiOperátorICT,a.s.pověřujevedenímÚsekurozvojeobchodu,

marketinguainterníchslužebMichalaFišera,MBA,súčinnostíod10.2.2021doodvolání.

Hlasování:pro4-proti0—zdrželse0;usneseníbylopřijato.

Ad3.SchválenílegislativníchúpravStanovspolečnosti

P.KoudelkaČ/DRinformoval,ženadnešnímzasedáníjenezbytnéprojednatlegislativníúpravy
StanovspolečnostiapředalslovoM.Lapáčkové,vedoucíprávníchslužeb,kteráčlenůmDRshrnula

změny,ježjsounedílnousoučástípožadovanýchúprav.

K1.1.2021vešlavúčinnosttzv.„velkánovela"zákonač.90/2012Sb.,oobchodníchkorporacícha

družstvech,vz.p.p.(ZOK).Vsouvislostispřijetímnovelybudouobchodníkorporacepovinnyuvést

ujednáníspolečenskýchsmluvčizakladatelskýchprávníchjednánídosouladusobligatorními
ustanovenímiZOK.Dotčenýmobchodnímkorporacímjeuloženapovinnostsplnitvětšinunově

stanovenýchpodmínekdojednohorokuodnabytíúčinnostipředmětnénovely,tedynejpozdějido

1.ledna2022(ažnaurčitévýjimky)ataktoupravenázakladatelskáprávníjednánízanéstdosbírky
listinpříslušnýmrejstříkovýmsoudům.

Zavšechny„městské“obchodníkorporacetytolegislativnízměnymělonavrhnoutodd.akciového

portfoliaMHMP,atozdůvoduprávníjednotyzakladatelskýchdokumentů,nicméněsohledemna

posledníinformacezedne12.11.2020obdrželaOICTpokynkezpracovánílegislativníchzměn

vlastnímisilami.

OICTbylajiždřívezestranyodd.akciovéhoportfoliaoslovena,zdanechce,vsouvislosti

sprováděnýmilegislativnímiúpravami,zároveňpodatnávrhyneúpravydílčíchvěcnýchustanovení

svéhozakladatelskéhodokumentu—stanov.NaMHMPbypaktytonávrhybylyprojednányapokud
budouúředníkyshledányjakoakceptovatelné,bylybyvalnéhromaděpředloženysoučasně

slegislativnímiúpravamistanov.PředmětnévěcnérevizetakbylypřipravenyzaměstnanciOICT,

schválenypředstavenstvemadozorčíradouspolečnostiapředloženynaMHMP.Aktuálnějsoutyto
věcnénávrhyschválenyodboremLEGap.primátorem.

ZdůvoduvhodnostibyloOICTdoporučenosjednotitdokumentyobsahujícívěcnouilegislativní

aktualizacistanovatytopředložitakcionářijakojedencelek.

OICTtedypřipraviladopůvodníhonávrhustanovspolečnosti,obsahujícíhověcnéaktualizace,i

legislativnízměny,kterétímtopředkládákeschválenípředstavenstvuspolečnostiadálenavědomí

dozorčíraděspolečnostianásledně,vpřípadějejichschválení,kpostoupenínaakcionáře

OperátorICT,a.s.,Dělnická213112,Praha7,17000
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společnosti.

P. Lapáčková dále popsala významné legislativní změny ve vztahu k a.s. zejména v těchto

bodech:

Právnické osoby jakožto členové volených orgánů kapitálových společností a družstev (š

46 ZOK)
Smlouva o výkonu funkce (š 59 ZOK)
Mzda a jiné plnění zaměstnanci, který je členem statutárního orgánu, nebo osobou jemu
blízkou (š 61 ZOK)
vypuštění údajů ze společenské smlouvy či stanov (š 148)
Zákaz konkurence u kapitálových společností (š 199, š 441 a 9451)
Změna v úpravě monistickém systému akciových společností (5456 a násl.)

Členové DR se po následné diskusi shodli na následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-03I21—03l01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje revize Stanov společnosti dle

přiloženého materiálu, souhlasí s jejich předložením jedinému akcionáři společnosti při

výkonu působnosti valné hromady ke schválení.“

Hlasování: pro 4 - proti 0 —- zdržel se O; usnesení bylo přijato.

Ad 4. Aktualizace KPl PŘ na 1 poI.2021 v návaznosti na změnu organizační struktugg (DR +

má

P. Koudelka Č/DR předává slovo p. Fišerovi PIPŘ, aby členům dozorčí představil úpravy návrhu

strategických cílů pro PŘ společnosti na 1. pololetí r. 2021.

P. Fišer PIPŘ okomentoval změny u strategických cílů představenstva, a to zejména v návaznosti na

připravované úpravy organizační struktury.

K tématu proběhla krátká diskuse, z níž nevzešly již žádné požadavky k doplnění.

Následně P. Koudelka Č/DR dává pokyn k hlasování o usnesení:

Usnesení č: DR-03/21-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Strategické cíle společnosti na 1.

pololetí roku 2021 dle přiloženého materiálu.

Hlasování: pro 4 — proti 0 —- zdržel se O; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Aktualizace organizační struktury společnosti (DR + PŘ)

P. Koudelka Č/DR předává slovo p. Fišerovi PIPŘ, aby členům dozorčí představil úpravy

organizační struktury společnosti.

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

IČO: 02794231, DIČ: CZ02794281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676 Stránka 5 z 7



CITLIVÉ

P/PŘinformovalopředkládanémnávrhuorganizačnístruktury,kterýnavazujenanutnost

zefektivněnípracovníchprocesůvespolečnostiapožádalčlenyDRojejichvyjádřenínad

aktualizovanýmnávrhem.

Ktématuproběhladiskuse,najejímžzákladěčlenovéDRuložilipředstavenstvuspolečnostina

příštízasedáníDRpřipravitpodrobnýnávrhorganizačnístrukturyvčetněrozpadunaoddělení.

Ktomutoboduneby/opřijatožádnéusnesení.

Ad6.Statusstrateic'chro'ektůOICT

Vrámcitohotobodujednotlivíčlenovépředstavenstvaspolečnostiinformovaliovývojistrategických

projektůvOICT:

oPortálPražana(M.KrausČIPŘ)

.EIDAS(J.LadinČIPŘ)

oPřebíránídatovýchcenter(J.LadinČIPŘ)
O

,
Vrámcitohotonovězařazenéhobodudotrvalýchúkolů,docházíkdohodě—

uspořádatnadtímtotématemsamostatnéjednání,kterézorganizujep.LadinČ/PŘa

pozvánkuzašlečlenůmDR.

oDatovácentra(J.LadinČIPŘ)

oMOS(O.RulíkředitelÚsekupodporyuživatelů)

.MKS(M.ŠándorMP/PŘ)

Ktomutobodunebylopřijatožádnéusnesení.

Ad7.Různé

Vrámcibodu„Různé“nebylaprojednávánažádnádalšítémata.

Ktomutobodunebylopřijatožádnéusnesení.

v

Záver

Žádnédalšítémanebylootevřeno,protoproabsencijakýchkolivdalšíchpřipomíneknebo

protinávrhů,dotazůčiprotestůbylojednánídozorčíradyOperátorICT,a.s.dne10.02.2021,na

pokynP/DRv19:10hod.ukončené.

Dozorčíradaseshodla,žetermínjejíhopříštíhojednáníbudedomluvenoperativně.

(ZasedáníPŘOICTsebudekonat16.3.2021)

OperátorICT,a.s.,Dělnická213/12,Praha7,1700D
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V Praze dne 10.02.2021

Mg r_ Digitálně podepsal

Zapsala:
_

Mgr. Gabriela Ověřil:

Gabnela Bednářová

, „ ,
Datum: 202l.02.19

*
\

/Bedna rova 15:36:34 +01 'oo' zam 5q!q+\

Mgr. Gabriela Bednářová
Jiří Koudelka

Vedoucí odboru interních služeb společnosti men dozorčí rady operátor |C-|-_ a_s_

Operátor lCT, a.s.

o gaat/w
í/
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