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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 10. a 11. prosince 2020 

č. DR – 9 / 20 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 7.12.2020 e-mailovou 

pozvánkou na 10.12.2020 od 11:00 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 osobně 10. 12. 2020, 

elektronická komunikace 11. 12. 2020 

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR) – účast osobně 10. 12. 2020, 

elektronická komunikace 11. 12. 2020 

Petr Říha (Č/DR) – účast osobně 10. 12. 2020, 

elektronická komunikace 11. 12. 2020 

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) – účast osobně 10. 12. 2020, 

elektronická komunikace 11. 12. 2020 

Jan Jakob (Č/DR) elektronická komunikace 11. 12. 2020 

 

Hosté: Michal Fišer MBA (P/PŘ), JUDr. Matej Šandor, Ph.D. 

(MP/PŘ), Mgr. Monika Lapáčková (vedoucí odd. 

právních služeb společnosti, zapisovatelka), Ing. Jan 

Hora (přizvaný host dozorčí rady) tito všichni osobně 10. 

12. 2020, elektronická komunikace 11. 12. 2020; 

a dále Ing. Michal Kraus MBA, (Č/PŘ), Ing. Josef Švenda 

(Č/PŘ), Ing. Jan Ladin (Č/PŘ), Ing. Ondřej Rulík (ředitel 

Úseku podpory uživatelů), tito všichni elektronická 

komunikace 11. 12. 2020 

Omluvení členové DR: Jan Jakob (Č/DR) ze dne 10. 12. 2020 

 

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 10. 

12.2020 v 11:00 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 

4 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 osobní formou.  

 

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 celého jednání, další hosté – 

Č/PŘ a ředitel úseku společnosti budou případně přizváni ke konkrétnímu bodu jednání. 

 

Usnesení č: DR-09/20-01/01 

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

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

 

Usnesení č: DR-09/20-01/02 

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

Hlasování: pro 4 – 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 členů představenstva a ředitelů společnosti. Jednání tak bude probíhat dle zaslaného 

programu, avšak v odlišném pořadí jednotlivých bodů: 

 

Program jednání: 

 

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

2. Trvalý úkol: status strategických projektů OICT (členové představenstva a ředitelé úseků 

OICT)  

• MKS (M. Fišer P/PŘ, M. Šandor MP/PŘ) 

3. Schválení obchodně-finančního plánu společnosti na r. 2021 (členové představenstva a 

ředitelé úseků OICT) 

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

představenstva a ředitelé úseků OICT) 

5. Nastavení KPI představenstva společnosti na 1. pol. 2021 (členové představenstva a 

ředitelé úseků OICT) 

6. Schválení záměru veřejné zakázky „Poskytnutí MS licencí a software assurance“ (J. Ladin 

/Č/PŘ) 

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

• Review aktivit 2020 

• Rozpočet 2020: plán vs. skutečnost 

• Plán 2021 

• Rozpočet 2021 
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• Personální obsazení 
8. Stvrzení per rollam za dotčené období: (pouze DR) – ve sledovaném období neevidujeme 

hlasování per rollam 

9. 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) 

10. Různé 

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-09/20-01/03 

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

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

 
 
Ad 2. Status strategických projektů 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 Č/DR o vývoji strategických 

projektů za svěřené úseky. 

Jako první bude projednán projekt Městského kamerového systému. 

P/DR proto přizval P/PŘ M. Fišera, který bude Č/DR k dispozici pro dotazy ve věci projektu MKS.  

K tématu byla vedena rozsáhlá diskuse, ve které p. Fišer prezentoval celý projekt a zodpovídal 

dotazy k průběhu projektu – zejména ke smluvní koncepci, k exitovému procesu, k rizikům 

smluvního vztahu. 

V rámci diskuze bylo ze strany DR upozorněno na následující nejzásadnější smluvní rizika projektu: 

Dále byl k tomuto bodu přizván i MP/PŘ, M. Šandor, který se též vyjádřil k průběhu projektu. 

 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
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Usnesení č: DR-09/20-02/01 

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

MKS a doporučuje představenstvu společnosti zajistit smluvní pokrytí zejména významných 

rizik dle diskuse a o způsobu řešení dozorčí radu před uzavřením příslušného smluvního 

vztahu informovat. 

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

 
 
S ohledem na časový rozsah projednávaného bodu a diskuze, která se protáhla do plánovaného 
konce jednání DR, přerušuje P/DR řádné jednání ve 13:00 hod. s ohledem na další pracovní 
povinnosti jednotlivých členů DR a toto odročuje po dohodě všech členů DR na následující den – 
11. 12. 2020 na 16:00 hod. Druhá část jednání bude probíhat formou elektronické komunikace. 
 
Dne 11. 12. 2020 v 16:00 hod. zahájil P/DR pokračující jednání DR a konstatoval, že vzhledem k 
účasti 5 svých členů je dozorčí rada usnášeníschopná. Dnešní zasedání bude probíhat výhradně 
za využití elektronické komunikace ve vztahu k vybraným účastníkům, 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 na úvod přizval ke všem projednávaným bodům jednání hosty – všechny členy představenstva 
a ředitele úseku O. Rulíka, přičemž Č/PŘ Josef Švenda se z projednání bodu č. 3 dne 11. 12. 2020 
omluvil a zahájil elektronickou komunikaci až k bodu jednání č. 5. 
 
Všichni Č/DR a hosté byli vizuálně ztotožněni z důvodu vyloučení pochybností k totožnosti 
zejména hlasujících Č/DR. 
 
 
Ad 3.  Schválení obchodně-finančního plánu společnosti na r. 2021 

P/DR informuje ostatní Č/DR v souladu s čl. XII bodem 2 písm. i) Stanov společnosti o zpracování 

obchodně finančního plánu společnosti na r. 2021.  

Představenstvo společnosti vypracovalo návrh obchodně-finančního plánu v termínu do 30. 11. 

tohoto roku a vypracovaný návrh předkládá před schválením k projednání a ke stanovisku dozorčí 

radě. Na základě stanoviska dozorčí rady pak představenstvo schválí finální verzi a tuto předloží k 

seznámení se na nejbližší jednání valné hromady. 

P/DR předal slovo P/PŘ, M. Fišerovi, který seznámil Č/DR s obchodně-finančním plánem 

v podrobnostech. 

K tématu byla vedena diskuze, ve které přítomní Č/DR a hosté řešili dílčí otázky k návratnosti 

vynaložených nákladů na projekt MKS, výnosovou stránku projektu Virtualizace a osobní náklady 

společnosti na r. 2021. Veškeré dotazy byly vyjasněny bez návrhů na úpravy obchodně-finančního 

plánu. 

 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
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Usnesení č: DR-09/20-03/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí zpracování obchodně-
finančního plánu společnosti na r. 2021 ve znění dle předloženého materiálu a na základě 
svého kladného stanoviska dle diskuse souhlasí s jeho předložením jedinému akcionáři při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti k projednání. 

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

 

 

Ad 4. Předběžné vyhodnocení plnění KPI představenstva společnosti za 2. pol. 2020 

P/DR na úvod navrhl přesun tohoto bodu na následující zasedání dozorčí rady, neboť se nejedná o 

akutní problematiku. 

K tématu diskuze neproběhla. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

Usnesení č: DR-09/20-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s přesunem projednání předběžného 

vyhodnocení plnění KPI představenstva společnosti za 2. pol. 2020 na následující zasedání 

dozorčí rady.  

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

 

 

Ad 5. Nastavení KPI představenstva společnosti na 1. pol. 2021 

P/DR konstatoval, že na minulém 8. zasedání DR byl představenstvu uložen úkol předložit nastavení 

nových KPI představenstva společnosti na H1/2021. 

P/DR postupně předal slovo nejprve P/PŘ M. Fišerovi, aby KPI představil v obecné rovině. P/PŘ 

k věci uvedl, že 2/3 stanovených celofiremních cílů představují cíle dle schválené strategie 

společnosti všem dotčeným hostům ke sdělení podrobností k jednotlivým celofiremním i úsekovým 

KPI.  

K tématu byla vedena diskuze, ve které se Č/DR postupně vyjadřovali ke všem celofiremním KPI a 

navrhli zejména: 

- K úseku vývoje a architektury: 

o Cíl Portál Pražana: zpřesnit kritéria hodnocení (zaměřit se například na počet 

transakcí/uživatelů, počet subjektů – MČ – pro které bude daná agenda zavedena, 

či nastavit v % jaké agendy se budou prioritně digitalizovat), klíčová je motivace 

klientů k užívání Portálu. 

- K úseku rozvoje obchodu, marketingu a interních služeb: 
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o Cíl Dosažení plánovaného hospodářského výsledku firmy: byť v minulosti DR 

doporučovala tento cíl jako významný, s ohledem na aktuální vývoj je třeba 

upřednostnit v celofiremních cílech jiné KPI, a to zejména Zlepšování vztahů s HMP 

(MHMP), které má tento úsek v úsekových (individuálních) cílech. Při tomto žádá DR 

lepší popis i metriku – 3 společné akce je málo ambiciózní, bude nutné zvolit např. 

formu průzkumu „před“ a „po“ (dotazníky interně do firmy a na MHMP). 

- K úseku projektového řízení a fondů: diskuze bez návrhů na revize. 

- K úseku provozu ICT: proběhla diskuze, v jejímž rámci se vyjasnilo, co je myšleno 

katalogovým listem, bez dalších návrhů na revize. 

- K úseku podpory uživatelů: 

o Cíl Zlepšit celkové hodnocení webových a mobilních aplikací ve správě úseku: je 

potřeba lépe vysvětlit metriku „5% bodového hodnocení“ a zvážit, jestli 5% je 

dostatečně ambiciózní. V rámci diskuse byl řediteli úseku O. Rulíkovi uložen úkol 

zaslat vytvořenou metodiku na všechny členy DR + na hosta p. Horu. 

Byl vznesen návrh na zvážení snížení počtu celofiremních cílů, nicméně k tomuto Č/PŘ uvedli, že 

každý úsek společnosti musí mít min. 1 celofiremní cíl, kvůli provázanosti na KPI zaměstnanců 

společnosti. 

V rámci úsekových KPI Č/DR konstatovali, že své případné připomínky doručí Č/PŘ prostřednictvím 

e-mailu bez zbytečného odkladu.  

Č/PŘ připraví revize dle diskuze bez dalšího prodlení. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

Usnesení č: DR-09/20-05/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. ukládá představenstvu společnosti přepracovat 
nastavení KPI na 1. pol. 2021 dle diskuse a takto upravený návrh rozeslat jednotlivým členům 
dozorčí rady k připomínkování a následnému hlasování per rollam. 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady. 

 

Jednání DR dne 11. 12. 2020 v 17:00 hod. opouští host J. Hora vzhledem ke svým akutním 

pracovním povinnostem. 

 

Ad 6. Schválení záměru veřejné zakázky „Poskytnutí MS licencí a software assurance“ 

P/DR informoval Č/DR o předložení záměru k veřejné zakázce zpracované společností. V souladu 

s předchozími pokyny DR předkládá představenstvo DR záměry k veřejným zakázkám nad hodnotu 

5 mil. Kč bez DPH. Zpracování zadávacích podmínek vč. návrhu smlouvy je pak výhradně 

v kompetenci představenstva společnosti. 

P/DR vyzval Č/PŘ, J. Ladina, který je garantem veřejné zakázky, aby Č/DR seznámil 

s podrobnostmi záměru, byť zadávací dokumentace k zakázce bude ještě měněna. 

K tématu nebyl v rámci diskuze vznesen žádný dotaz ani návrh. 
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Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

Usnesení č: DR-09/20-06/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr veřejné zakázky s názvem 
„Poskytnutí MS licencí a software assurance“ ve znění dle předloženého materiálu. 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady. 

 

 

Ad 7. Marketingové shrnutí 

P/DR na úvod navrhl přesun tohoto bodu na následující zasedání dozorčí rady, neboť se nejedná o 

akutní problematiku. 

K tématu diskuse neproběhla. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

Usnesení č: DR-09/20-07/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s přesunem projednání 

Marketingového shrnutí na následující zasedání dozorčí rady.  

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

 

 

Ad 8. 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 9. Status strategických projektů OICT   

P/DR na úvod konstatoval, že nejzásadnější projekt byl projednán v rámci 1. části jednání DR, a 

proto navrhuje přesun tohoto bodu na následující zasedání dozorčí rady, neboť se nejedná o akutní 

problematiku. 

K tématu diskuse neproběhla. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

Usnesení č: DR-09/20-09/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s přesunem projednání Statusu 

strategických projektů společnosti na následující zasedání dozorčí rady.  

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: legislativní změny Stanov společnosti od r. 2021. 

P/DR předal slovo P/PŘ, M. Fišerovi, který sdělil, že společnost připravuje nový návrh Stanov, který 

bude odpovídat tzv. „velké novele“ zákona o obchodních korporacích. 

K tématu vzhledem k informativnímu charakteru neproběhla diskuze. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

Ad 11. 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 11. 12. 2020, na 

pokyn P/DR v 17:40 hod. ukončené. 

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

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 17. 12. 2020) 

 

 

V Praze dne 11. 12. 2020 

 

 

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 Operátor ICT, a.s. v.z. 
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