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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 31.03.2021 

č. DR – 4 / 21 

 

 

Zahájení jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 17.03.2021 e-

mailovou pozvánkou na 31.03.2021 od 09:00 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: 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) – osobně 

 

Hosté: Michal Fišer MBA (P/PŘ) – osobně 

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

komunikace 

Ing. Jan Ladin (Č/PŘ) – osobně 

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

komunikace 

Ing. Ondřej Rulík – účast elektronická komunikace 

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí odboru interních 

služeb společnosti) – osobně 

Ing. Jan Palán – externí spolupracovník OICT (přizván 

k bodu 3) - osobně 

Omluvení členové DR: 

 

 

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

31.03.2021 v 09:05 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.  
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Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými 

materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.  

 

P. Bláha 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. Gabriela Bednářová 

(zapisovatelka) a přizvaný host: p. Jan Palán, který se bude účastnit celého jednání. 

 

Usnesení č: DR-04/21-01/01 

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-04/21-01/02 

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. Bláha poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky a navrhl 

hlasovat o programu v tomto znění. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů (pouze DR) 

2. Požadavek na zajištění externí kontrolní činnosti (DR) 

3. Informace ke změně organizační struktury společnosti (PŘ) 

4. Aktuální informace k transformaci Datových center (M. Fišer) 
5. Různé 

6. Závěr 

 

 

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR 

hlasovat o tomto návrhu usnesení: 
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Usnesení č: DR-04/21-01/03 

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

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

 
 
Ad 2. Požadavek na zajištění externí kontrolní činnosti (DR) 

  
P. Bláha P/DR konstatuje, že v návaznosti na dohodu členů Dozorčí rady a její kompetenci kontrolní 
činnosti bude ve společnosti provedena střední kontrola veřejnosti zpřístupňované dokumentace.  
 

DR s tímto záměrem členy představenstva společnosti seznámilo.  

 

Usnesení č: DR-04/21-02/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. se v rámci své kontrolní činnosti usnáší na 
provedení kontroly veřejnosti zpřístupňované dokumentace společnosti Operátor ICT, a.s. 
Zároveň s tímto záměrem seznamuje členy představenstva, které tímto žádá o poskytnutí 
součinnosti při realizaci této externí činnosti.  

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

 

 
 
Ad 3. Informace ke změně organizační struktury společnosti (PŘ) 

 

P. Bláha P/DR předává slovo p. Fišerovi P/PŘ, aby členům dozorčí představil návrh nové 

organizační struktury společnosti. 

P/PŘ informoval o předkládaném návrhu organizační struktury, který navazuje na nutnost 
zefektivnění pracovních procesů ve společnosti a požádal členy DR o jejich vyjádření nad 
aktualizovaným návrhem. K tomuto bodu byl přizván p. Palán, externí spolupracovník OICT, který 
je v pozici Change managera, jehož hlavní činností je koordinace a plánování organizační změny 
včetně nastavení procesu alokace zdrojů. 
 
K tématu byla vedena diskuse. Kde bylo řešeno několik stěžejních témat, a to zejména těch, na 
jejichž základě ke změně organizační strukturu dochází. 
 
DR bere přednesené informace na vědomí a členové PŘ konstatují, že budou o dalším vývoji 
organizačních změn DR informovat. 
 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
Ad 4. Aktuální informace k transformaci Datových center (M. Fišer) 
 

P. Bláha P/DR předává slovo p. Fišerovi P/PŘ, aby členy dozorčí rady informoval o vývoji projektu 

transformace Datových center. 
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P. Fišer P/PŘ a p. Ladin Č/DR okomentovali aktuální situaci k transformaci Datových center. 

 

K tématu proběhla diskuse, ve které se členové DR i PŘ shodli na důležitosti průběžné komunikace 

se zadavatelem – MHMP. 

 

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

 

Usnesení č: DR-03/21-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí informace k aktuální situaci 
projektu transformace Datových center.  

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

 

 

Ad 5. Různé 

V rámci bodu „Různé“ nebyla projednávána 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. 03. 2021, na 

pokyn P/DR v 11:00 hod. ukončené. 

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude domluven operativně. 

 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 14.04.2021) 

 

V Praze dne 31.03.2021 

 

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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