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

ZÁPIS  
z mimořádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost), 

dne 30. prosince 2020 

č. DR – 10 / 20 
 
Jednání dozorčí rady Společnosti bylo svoláno jako mimořádné v souladu s čl. III odst. 1 aktuálně 
účinného Jednacího řádu dozorčí rady Společnosti, telefonicky, předsedou dozorčí rady Společnosti 
na 30.12.2020 od 17:00 hod. a to za využití elektronické komunikace.   

Přítomní členové DR: Michal Bláha (P/DR) – účast elektronická komunikace 
Bc. Jiří Koudelka (Č/DR) – účast elektronická 
komunikace 
Petr Říha (Č/DR) – účast elektronická komunikace 
Jan Jakob (Č/DR) účast elektronická komunikace 
 

Hosté: bez účasti hostů 

Omluvení členové DR: Ing. Cyril Klepek (Č/DR) – účast elektronická 
komunikace 
 

 

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno jako 
mimořádné (z důvodu časové tísně a kontinuity hlasování dozorčí rady ve vztahu k projednávanému 
bodu) dne 30.12.2020 v 17:00 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že 
vzhledem k účasti 4 svých členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR konstatoval, že dnešní 
mimořádné zasedání se koná distanční formou bez účasti hostů, přičemž provedl vizuální 
identifikaci připojených Č/DR.  

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými 
materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.  
 
P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních: 

 

Usnesení č: DR-10/20-01/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí P/DR, p. Michal 
Bláha. 
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č: DR-10/20-01/02 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., prohlašuje, s ohledem na znění čl. III odst. 2 
Jednacího řádu dozorčí rady Společnosti, že netrvá na dodržení lhůt pro svolání jednání 
dozorčí rady Společnosti dle čl. II Jednacího řádu Společnosti. 
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
 
P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle telefonické pozvánky: 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu (M. Bláha/P/DR) 
2. Volba člena představenstva Společnosti 
3. Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR 
hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Usnesení č: DR-10/20-01/03 
Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem zasedání. 
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 
 
Ad 2. Volba člena představenstva Společnosti 

P/DR konstatoval, že dne 28.12.2020 bylo zahájeno hlasování formou per rollam ve věci volby 
nového člena představenstva Společnosti s následujícím odůvodněním: 

DR v souladu s čl. XV, bod 4, písm. e) Stanov společnosti volí a odvolává členy představenstva. V 
současné chvíli má představenstvo společnosti obsazené všechny pozice členů (předseda, 
místopředseda, člen), nicméně aktuálnímu předsedovi představenstva – p. Michalu Fišerovi, nar. 
13.12.1983, vzniklo členství již ke dni 27.1.2016. V souladu se stanovami společnosti je členství v 
představenstvu pětileté, tj. p. Fišerovi tj. končí 27.1.2021, a proto je nezbytné zajistit nového člena 
představenstva k datu 28.1.2021. 

 V souladu s výše uvedeným proběhlo ve společnosti veřejné výběrové řízení na pozici člena 
představenstva a generálního ředitele společnosti. Z přihlášených kandidátů byl jako vítězný vybrán 
právě p. Michal Fišer, MBA, nar. 13.12.1983. Navrhovaný kandidát předložil v rámci výběrového 
řízení potřebné doklady (výpis z RT, čestné prohlášení, přehled konkurence, CV v českém jazyce a 
souhlas se zpracováním osobních údajů), se kterými byli členové dozorčí rady již částečně 
seznámení, aktuálně je k hlasování připojen nový výpis z RT. Opakovaná volba osoby, která již 
členem představenstva byla, je v souladu se stanovami možná. 

Hlasování per rollam se sice zúčastnili všichni Č/DR, ale v souladu s platným a účinným Jednacím 
řádem dozorčí rady Společnosti a Stanovami Společnosti není toto hlasování možné prohlásit za 
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platné, neboť 1 Č/DR se hlasování zdržel (p. Jiří Koudelka s odůvodněním „Ačkoliv uznávám že 
společnost pod panem Fišerem je stabilizovaná a celkově fungující, cíl vybudování moderní a 
žádané IT / inovační společnosti si dle mého názoru zasluhuje změnu v osobě generálního ředitele.“) 
a 1 Č/DR hlasoval proti (p. Cyril Klepek s odůvodněním: „Přes kredit, který panu Fišerovi za prvních 
5 let práce pro OICT zcela jistě patří se domnívám, že pozitivní vývoj společnosti OICT v dalších 
letech zasluhuje změnu managementu směrem k většímu inovačnímu leadershipu, lepší reputaci a 
schopnosti začínat i dotahovat úspěšné a smysluplné projekty v čase a rozpočtu“.)  

S ohledem na výše uvedené je tedy třeba tento bod projednat mimo hlasování per rollam. 
 
K tématu následně proběhla diskuze, ve které Jiří Koudelka odůvodnil své hlasování. Předseda DR 
zopakoval zdůvodnění per rollam hlasování nepřítomného člena DR Cyrila Klepka. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
 
Usnesení č: DR-10/20-02/01 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. : 
1.             
a) Bere na vědomí předložené podklady p. Michala Fišera, MBA, tj. Výpis z RT, čestné prohlášení, 
přehled konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním osobních údajů. 
b) Volí, v souladu s čl. XV, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s., p. Michala Fišera, 
MBA, narozeného 13.12.1983, jakožto člena představenstva, a to s účinností od 28.1.2021. 
c) Konstatuje, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze zákazu konkurence. 
d) Žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalších náležitostí potřebných pro výkon 
činnosti nově zvoleného člena představenstva společnosti. 
  
2. 
Pověřuje s účinností od 27.1.2021, p. Michala Fišera, MBA, výkonem činnosti v rozsahu exekutivního 
řízení na úrovni generálního ředitele společnosti.“ 
. 
Hlasování: pro 3  
zdržel se p. Jiří Koudelka 1, s odůvodněním: Ačkoliv uznávám že společnost pod panem Fišerem 
je stabilizovaná a celkově fungující, cíl vybudování moderní a žádané IT / inovační společnosti si 
dle mého názoru zasluhuje změnu v osobě generálního ředitele. 
 
usnesení bylo přijato. 
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Ad 3. 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 30.12.2020, na 
pokyn P/DR v 17:15 hod. ukončené. 

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

V Praze dne 30.12.2020 

 

 

Zapsal:   
 

   
   

Michal Bláha 
Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 
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