
 

Zpráva o činnosti představenstva 

společnosti Operátor ICT, a.s. 
 

 

O společnosti 

Akciová společnost OICT byla založena jediným 

zakladatelem, hlavním městem Prahou, na základě 

zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu 

dne 03. 03. 2014. 

Hlavním účelem společnosti je poskytování služeb 

hlavnímu městu Praha v rámci plnění úkolů svěřených 

společnosti jejím zakladatelem. Poskytování služeb 

zakladateli v rámci plnění svěřených úkolů zároveň 

představuje hlavní činnost společnosti vykonávanou za 

každé účetní období v rozsahu více než 80 % z celkové 

činnosti společnosti. Společnost je oprávněna v rozsahu 

své volné kapacity vykonávat doplňkovou 

podnikatelskou a obchodní činnost i ve prospěch 

třetích osob za účelem vytváření zisku, vždy však při 

zachování minimálního rozsahu hlavní činnosti pro jejího 

zakladatele. 

Tato zpráva o činnosti představenstva společnosti se 

vztahuje k období 1.- 3. měsíce 2021, tj. 1Q 2021, je 

vypracována jednotlivými řediteli úseků a předkládána 

na 5. řádné zasedání Dozorčí rady v roce 2021. 

 

 

Kontaktní údaje 

Operátor ICT, a.s. 

Dělnická 213/12 

170 00 Praha 7 
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Ad 1_Personální agenda 

Složení představenstva ve 1Q 2021 

• V prvním kvartále roku 2021 Dozorčí rada, v souladu s čl. XV., bodu 4., písm. e) Stanov 

společnosti Operátor ICT, a.s., zvolila s platností od 28. 1. 2021 Michala Fišera, MBA, 

členem představenstva na nové funkční období a pověřila ho výkonem činnosti v 

rozsahu exekutivního řízení na úrovni generálního ředitele společnosti. 

• Představenstvo společnosti Operátor ICT, a.s. Usnesením č: PŘ/1-21/05, s účinností od 28. 

1. 2021 zvolilo svým předsedou na nové funkční období Michala Fišera, MBA. 

• Dozorčí rada vzala na vědomí Prohlášení o odstoupení z funkce člena představenstva 

Ing. Josefa Švendy, a to ke dni 10. 2. 2021. 

 

 

Společnost za sledované období eviduje následující počet zaměstnanců dle organizační 

struktury: 

*Úsek  

Hlavní pracovní poměr   Dohody  Celkem za úsek  

(počet zaměstnanců)  (počet zaměstnanců)  (počet zaměstnanců)  

rok 2021 rok 2021  rok 2021  

Kvartál  

stav 

do 

31/3   

2Q   3Q   4Q   
stav 

do 31/3   

2Q   3Q   4Q   
stav 

do 31/3   

2Q   3Q   4Q      

stav k 

30/6   

stav k 

30/9   

stav k 

31/12   

stav k 

30/6   

stav k 

30/9   

stav 

k 31/12   

stav k 

30/6   

stav k 

30/9   

stav 

k 31/12   
   

Úsek rozvoje 

obchodu, 

marketingu a 

interních služeb  

25    8    33       

Úsek podpory 

uživatelů  
41    22    63       

Úsek provozu ICT  42    6    48       

Úsek 

projektového 

řízení a fondů  

32    31    63       

Úsek vývoje a 

architektury  
41    10    51       

Celkem  181    77    258       

Nárůst oproti 

minulému Q  
4,6 %    - 1,3 %    2,8 %       

 

Jméno  Funkce Vznik členství Vznik funkce Zánik členství 

Michal Fišer MBA Člen (předseda PŘ) 
27. ledna 2016 / 

28.1.2021 

(10. června 2016 

/ 28.1.2021) 
trvá 

JUDr. Matej Šandor Ph. D. 
Člen (místopředseda 

PŘ) 
1.května 2020 (12.května 2020) trvá 

Ing. Michal Kraus, MBA Člen/exekutivní 1.května 2019  trvá 

Ing. Josef Švenda Člen/exekutivní 1.srpna 2019  10.2.2021 

Ing. Jan Ladin Člen/exekutivní 1.května 2020  trvá 
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Ad 2_Povinné informace předkládané Dozorčí radě dle Stanov společnosti Operátor ICT, 

a.s. za 1Q 2021 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál v 1Q 2021 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 1Q 2021 jsou v dokumentu vypracovaném 

ekonomickým oddělením 

 

c. Informace o převodu nemovitého majetku s hodnotou nepřesahující 5.mil.Kč 

Ve sledovaném období nedošlo k převodu žádného nemovitého majetku 

 

d. Informace o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti 

Informace je přílohou dokumentu 

 

e. Informace o vzniku a vývoji zásadních rizik s potencionálním či faktickým vlivem 

na fungování společnosti 

Ve sledovaném období je pro společnost rizikové stále trvající období 

celosvětové pandemie coronaviru. O dílčích rizicích informují jednotliví ředitelé 

v rámci svých úseků. 

 

f. Informace o schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách 

Ve sledovaném období nedošlo ke změně organizační struktury 

 

Představenstvo

Generální ředitel

Úsek vývoje a 
architektury

Oddělení IT 
architektury

Oddělení SOA a 
integrace MHMP

Oddělení vývoje

Oddělení Data 
city lab

Úsek 
projektového 
řízení a fondů

Oddělení ICT 
projektů

Oddělení 
projektové 

kanceláře Smart 
Prague

Oddělení 
projektů 

energetických 
úspor

Oddělení 
koordinace 

projektů

Úsek provozu ICT

Odbor provozu

Oddělení 
kamerových 

systémů

Oddělení 
výpočetního 

výkonu

Oddělení správy 
koncových stanic

Odbor systémové 
podpory

Oddělení správy 
primárních aktiv

Oddělení správy 
sekundárních 

aktiv

Oddělení správy 
ostatních aktiv

Oddělení 
bezpečnosti

Úsek podpory 
uživatelů

Odbor kartových 
systémů

Oddělení front 
office

Oddělení back 
office

Oddělení 
infolinky

Odbor podpory 
aplikací

Oddělení 
podpory web.a

mob.aplikací

Oddělení service
desk

Oddělení 
koordinace 
MHMP a MČ 

Úsek rozvoje 
obchodu, 

marketingu a 
interních služeb

Odbor interních 
služeb

Oddělení 
sekretariátu a 
komunikace s 

MHMP

Oddělení financí, 
účetnictví a 

správy majetku

Oddělení 
právních služeb

Oddělení lidských 
zdrojů

Oddělení 
marketingu a PR

Oddělení rozvoje 
obchodu

Interní audit

Organizační struktura OICT 

platná od 1.2.2020
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Ad _3 Informace o významných událostech za sledované období za jednotlivé úseky 

a) Michal Fišer, generální ředitel společnosti OICT, a.s.  

Manažerské shrnutí: 

První čtvrtletí roku 2021 bylo v naší společnosti opětovně zásadním způsobem ovlivněno 

probíhající pandemií COVID-19 v České republice.  Období, pro které bylo charakteristické 

dovršení ročního trvání pandemie, pro nás znamenalo pokračování trendu operativního 

přizpůsobování se na rychle se měnící vnější podmínky. Zároveň nám zkušenosti získané v 

předchozím období již pomáhaly nacházet rychleji efektivní cesty, jak aktuální výzvy zvládat. 

I během startovacích měsíců roku 2021 jsme pracovali na naplňování strategie společnosti. 

Protože jsme po téměř celý rok 2020 čelili omezením a časovým posunům způsobeným 

pandemií, bylo zřejmé že se tento trend odrazí ve výsledcích společnosti, což se projevilo mírně 

zhoršeným výsledkem hospodaření za Q1 ve výši -5,01 mil. (vs. Plán -1,79 mil.). V prvním čtvrtletí 

roku 2021 jsme se zaměřili především na realizaci IT projektů, které zajišťujeme pro Magistrát 

hlavního města Prahy, a to zejména služby spojené s MKS a přebírání správy datových center, 

a dále na projekty spadající pod projektovou kancelář Smart Prague. Vlajková loď společnosti 

– mobilní a webová aplikace PID Lítačka – byla i nadále komunikována jako nejbezpečnější 

a zároveň nejpohodlnější způsob nákupu jízdenek či dlouhodobých kupónů. Rovněž jsme 

věnovali pozornost vývoji situace okolo námi tradičně využívaných konferencí a dalších 

eventů, kde plánování účasti na zahraničních akcích stále výrazně komplikuje pandemie.  

Z pohledu zajištění bezpečnosti zaměstnanců souvisejících s COVID-19 byl nastaven 

nejpřísnější režim práce, tj, maximální množství pracovníkův režimu home office a přísné 

dodržování všech doporučených opatření (3R), a to po většinu času Q1. 

B) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

Začátek roku 2021 byl pro úsek provozu zcela zásadní. Odstartovala dodávka služeb 

v datových centrech MHMP.  Během prvního čtvrtletí byly zahájeny služby na 5 katalogových 

listech, tato dodávka bez problémů probíhá. 

Dále byly zahájeny služby pro městkou společnost Technologie Praha, kde dochází ke službám 

spojených se správou kamerových systémů. 

Úsek provozu má na starost i správu infrastruktury a z toho titulu pokračuje v partnerství se 

společností Dell, HP a VEEAM, novým partnerem je společnost LENOVO. Cílem této spolupráce 

je dosáhnout stálého přehledu o vlastním rozvoji těchto společností a samozřejmě s nimi držet 

krok. 
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V rámci služeb pro Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP) pokračujeme s výměnou 

techniky. Bohužel i nadále situace Covid-19 stále zpomaluje všechny aktivity spojené s fyzickou 

účastí na místě.  

V oblasti kvality byly zahájeny kroky vedoucí k rekvalifikaci ISMS tak, aby bylo i nadále plněno 

efektivní nastavení. V rámci ISMS nestačí procesy pro společnost nastavit, ale právě 

dlouhodobá udržitelnost přináší úspěch v podobě možnosti kvalitního řízení změnových 

požadavků na systémy i služby. 

Dále byl opět rozšířen dohled nad Multikanálovým odbavovacím systémem (MOS) a Lítačkou, 

tentokrát směrem k produkovaným informacím o zaplacených jízdenkách. 

Ve spolupráci s Úsekem podpory uživatelů byl vypracován iniciační dokument pro výkon 

agendy řešení dopravních přestupků s důrazem na přestupky spáchané v rámci ZPS, a to i na 

4 vybraných městských částech. Dále byla též s Úsekem podpory uživatelů nastavena 

spolupráce na rozšiřování Cityvizoru, a to především na správě monitorovacího centra.  

S Úsekem architektury byla společně vytvořena technologická strategie. 

V rámci vzdělávání pokračují online přenosy, kde nejen OICT, ale i ostatní společnosti realizují 

programy bez návštěvních prostor.  

Vize pro druhé čtvrtletí je jasná. V rámci společnosti zajistit nejen plynulý provoz systémů, ale 

zároveň i jejich plynulost při nasazování změn. Od května Úsek provozu opět rozšiřuje ve všech 

odděleních své služby, jeho cílem je zajistit dostatečnou kvalitu. 

b) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

V průběhu prvního kvartálu byly na Portál Pražana nasazeny nové očekávané funkcionality. 

Jedná se především o nové formuláře odboru volených orgánů a odboru daní, poplatků a 

cen MHMP. Formuláře již byly modelovány v novém nástroji Metada. Mezi další důležitá 

vylepšení patří nová přihlašovací stránka (tzv. landing page), na které uživatel nalezne 

všechny možnosti, jak se může do Portálu Pražana přihlásit a plně ho využívat. Z uživatelského 

pohledu je nutné ještě zmínit nový design a logiku navigace uvnitř portálu. Vznikla sekce „Moje 

město“, kde občan přehledně nalezne všechny potřebné a dostupné služby. Mezi další 

úspěchy rozhodně patří rozšíření integrace s PKO (poplatky za komunální odpad). 

Implementovali jsme novou funkcionalitu, jež umožňuje vygenerovat platební předpis na 

úhradu předepsaných poplatků ve formě QR kódu. 

Dále byly zahájeny práce na projektu IS Finančních podpory (granty), konkrétně na analýze 

řešení systému Finančních podpor zahrnující rozdílovou analýzu, technické ověření konceptu 

řešení a první iteraci business analýzy pro finanční podpory v oblasti kultury. Pro realizaci řešení 

se předpokládá využití Low-Code Development Platformy Metada, přičemž v prvním kroku se 

plánuje vytvoření formulářů pro žádosti o dotaci a jejich publikaci v Portálu Pražana. 
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Následovat by mělo vytvoření celé aplikace pokrývající nejen podání žádosti, ale i následné 

procesy od hodnocení žádostí až po vyúčtování grantu. Zároveň byly iniciovány další 

digitalizační projekty – např. digitalizace výročních zpráv škol či digitalizace zápisů do škol. 

Významné bylo také otevření Metropolitního očkovacího centra v Kongresovém centru Praha, 

kde byl ze strany OICT nastaven obslužný proces. 

Projekt datové platformy Golemio se nadále rozvíjel a poskytoval služby v oblasti integrace 

dat a zpracování business intelligence. Mezi klíčové výstupy patří nový portál 

ockovani.praha.eu, který podporuje kampaň v oblasti očkování a nabízí nejnovější data a 

informace v oblasti očkování. Web covid.praha.eu, který nabízí přehled odběrových míst na 

jednom místě, dosáhl průměrné návštěvnosti 6 tis. unikátních návštěvníků denně a byl neustále 

rozšiřován o nové služby (v současnosti nabízí přes 400 unikátních služeb odběrových míst). 

Mezi další výstupy patří také zpracování kalkulačky distribuce vakcín, která umožňuje 

krajskému koordinátorovi očkování rozdělovat vakcíny automatizovaně a podle 

transparentního vzorce.  

  

c) Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů 

Celkový počet projektů úseku se i v tomto čtvrtletní pohyboval na úrovni cca 30 projektů 

v různém stupni rozpracovanosti, a to jak v oblasti Smart City, tak v oblasti ICT.  

Během tohoto období došlo v oblasti Smart City Radou HMP ke schválení (19.1.2021) 

závěrečné zprávy projektu s názvem „eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“, 

dále byl schválen (22.02.2021) dodatek č. 1 ke smlouvě o energetických službách (EPC) 

a tentýž den došlo také ke schválení Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě 

Praze. V rámci nových projektů byl Komisí Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart City v HMP 

(16.03.2021) doporučen k realizaci nový projektový záměr s názvem Monitoring 

mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí. Ke konci čtvrtletí došlo ke zkušebnímu 

osazování senzorů na vytipovaných dopravních a informačních značkách v rámci projektu 

Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení.  

V oblasti ICT projektů došlo na začátku roku u projektu Datových center k převzetí do správy 

5 prvních agend. V projektu Městského kamerového systému byly úspěšně zasmluvněny 

zainteresované dodavatelské strany a dále byla rozvíjená činnost mezi OICT a THMP na 

procesním řízení projektu. S MHMP dále spolupracujeme na Migracích datových center 

„NUB“ a „JUN“, kdy očekáváme, že k jejich dokončí dojde v následujícím čtvrtletí. Na pracovní 

skupině k MePNetu byl vytvořen záměr k nákupu firewallu pro městské části využívající MePNet, 

který byl předán na MHMP.  

Ve sledovaném období se konaly a následně byly uskutečněny tyto formální i neformální 

setkání: 
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- Setkání pracovní skupiny k MePNetu  

- Pracovní skupina Smart Prague (3.3.) 

- Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v HMP (16.3.) 

- Výbor pro IT a Smart City ZHMP 

- Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT  

V rámci prvního čtvrtletí (24.3.) jsme se aktivně účastnili konference Taipei Smart City Summit 

& Expo, kde jsme představili projekty v oblasti Smart Prague. V rámci semináře Chytrý venkov 

byly na základě žádosti prezentovány výsledky projektu Metropolitní systém tísňové 

a zdravotní péče. Ke konci čtvrtletí jsme se účastnili v TVize natáčení odborné diskuse na téma 

Městské mobility. Na začátku února obsadila Praha skvělé 39. místo z celkem 174 

hodnocených měst v rámci hodnocení CIMI index 2020. Oproti loňskému ročníku si tak Praha 

polepšila o osm příček a zůstává tak leaderem mezi městy střední a východní Evropy. 

I v tomto čtvrtletí probíhala intenzivní práce týkající se rozšíření svozu odpadu s mezinárodní 

asociací FutureGov. V lednu probíhala intenzivní mediální kampaň k přihlášení týmů do druhé 

ročníku Pražského inovačního maratonu. Podařilo se nalákat 55 týmů, z toho polovina prošla 

do semifinálového kola, kde porotě představili své náměty na realizaci projektů. Vyhlášení 

postupujících do červnového finále proběhne v následujícím čtvrtletí.  

Procesní a personální nastavení úseku je bez zásadních změn oproti předchozímu čtvrtletí.  

d) Gabriela Bednářová, vedoucí Odboru interních služeb vz. 

V 1. čtvrtletí roku 2021 se společnost opět přizpůsobila aktuální pandemické situaci. Na 

pracovišti tedy kolegyně z Úseku rozvoje obchodu, marketingu a interních služeb pravidelně 

testují zaměstnance, podporována je práce z domova v maximální možné míře, využívají se 

ochranné prostředky, na pracovištích je nastavena zvýšená četnost úklidu. Pohovory fungují 

téměř výhradně online podobně jako většina schůzek. 

V rámci Oddělení lidských zdrojů byla prioritou hladká a bezchybná implementace všech 

změn Zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů, a informování zaměstnanců 

o změnách, které se jich týkaly.  

Začátkem roku 2021 byly také vyžádány další kapacity do Úseku vývoje a architektury, ať už v 

rámci posílení aktuálních týmů, nebo budování nových kompetencí (např. LCDP Metada). 

Volné pozice se průběžně daří obsazovat – od ledna do konce března bylo úspěšně uzavřeno 

11 náborů napříč celou firmou.  

Celkové výsledky hospodaření za minulý rok 2020 jsou z důvodu realizace rozvojových projektů 

a dlouhotrvajícího nouzového v červených číslech a za loňský rok tak není dosažen kladný 

hospodářský výsledek. Jedná se ale o výsledek, se kterým společnost v obchodně finančním 

plánu počítala a plán hospodaření tak byl z velké části naplněn.  



10 

Za právní oddělení bylo nejdůležitějším úkolem zajistit ve spolupráci s Úsekem vývoje a 

architektury právní podporu Portálu Pražana a taktéž přípravu dalších smluvních vztahů a 

veřejných zakázek pro poskytování činností naší společnosti v rámci Městského kamerového 

systému.  Ani orgány společnosti, či zaměstnanci, nezůstali bez právní podpory. Tuto oddělení 

poskytovalo v širokém portfoliu – příprava tisků, interních předpisů, součinnost k probíhajícím 

auditům, konzultace s kolegy a další úkony. 

Na počátku sledovaného období se vedení oddělení marketingu a PR ujala nová vedoucí, 

pod jejímž vedením dochází k zavedení strategických principů a přístupů do komunikace a 

marketingu. Rovněž byly zahájeny kroky ke konsolidaci komunikačních a marketingových 

činností, byly zavedeny postupy vedoucí k accountskému přístupu ke komunikačním a 

marketingovým úkolům.  Team intenzivně pracoval na rychlé adaptaci nových přístupů, což 

se nejrychleji odrazilo v rozvoji online komunikace, zejména pak na rozšíření komunikace 

prostřednictvím sociálních sítí.  

I v této oblasti byly všechny aktivity přizpůsobeny trvající pandemické situaci. Hybridním 

způsobem – částečně prezenčně a částečně vzdáleně – se uskutečnilo jednání pracovní 

skupiny Marketing a PR Lítačka, kde byl s organizátory projednán návrh plánu komunikace na 

rok 2021. Samostatné komunikační plány byly připraveny a uvedeny do praxe také pro Portál 

Pražana a Datovou platformu Golemio. U oblasti Smart Prague probíhá diskuse k adaptaci v 

předchozím čtvrtletí připraveného plánu. Všechny plány musely být pojaty jako živé 

dokumenty, které budou schopny adekvátně reagovat na mimořádně rychle se měnící 

podmínky, které provázejí pandemickou situaci. Team komunikace a marketingu začal také 

již v 1Q 2021 spolupracovat na přípravě dvou, pro OICT stěžejních publikací, a to Výroční 

zprávy společnosti a Smart Prague Indexu. 

Projekty, úspěchy a plány společnosti byly rovněž komunikovány prostřednictvím tiskových 

zpráv a sociálních sítí. Za analyzované období bylo zveřejněno celkem 14 tiskových zpráv. Na 

sociálních sítích poté 233 příspěvků napříč sociálními sítěmi společnosti (Facebook OICT, Smart 

Prague, PID Lítačka a LinkedIn). Ve sledovaném období se uskutečnily tři placená kampaně v 

rámci PID Lítačky (podpora prodeje dlouhodobých kupónů – leden; zvýšení povědomí o 

automatickém prodlužování karet Lítačka – leden až únor; náborová kampaň fanoušků na 

sociální sítě Lítačky – březen). Ve veřejném prostoru jsme pokračovali s dlouhodobou 

komunikací Lítačky, konkrétně se jednalo o výlepová kampaň na prodloužení platnosti karet 

a stahování mobilní aplikace PID Lítačka, vše ve spojitosti s bezpečným cestováním, a to 

celkem na 28 ks RLB (14ks “Prodloužení platnosti karet” a 14ks MA PID Lítačka) a 60 ks CLV. 

Zároveň během prvního čtvrtletí ještě visel ve vestibulu hlavního nádraží v Praze backlight 

propagující mobilní aplikaci PID Lítačka.  

e) Ondřej Rulík, ředitel Úseku podpory uživatelů 

Úsek podpory uživatelů se soustavně věnuje aktivitám související s rozvojem systému PID 

Lítačka. V současné době se finalizují přípravy na nasazení nového e-shopu pro organizátory 
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dopravy PID a KORID, který zpřehlední celý proces nákupu a poskytne větší přehlednost a 

moderní design uživatelům obou e-shopů.  

Významnou aktivitou je příprava mobilní aplikace IDOLKA, která zabezpečí komfortní 

odbavení cestujících v Libereckém kraji. Její nasazení do produkčního prostředí očekáváme 

během následujícího čtvrtletí. 

Velmi významný krok byl učiněn v reportovaném období, a to možné rozšíření systému PID 

Lítačka do Jihočeského kraje na základě schválení společného znění memoranda. V mobilní 

aplikaci PID Lítačka byl zahájen vývoj BE parkování a multiplatformního SDK, které bude možné 

využít ke zkvalitnění služeb platby za parkovného nejen v PIDLítačce, ale i v dalších aplikacích. 

 

V úseku bylo zřízeno monitorovací centrum v režimu 365/24/7, které zajišťuje dohled nad 

funkčností interních a dalších systémů, které OICT provozuje nebo spravuje. Toto se týká 

především systému PID Lítačka, datových center MHMP a městského kamerového systému. 

Monitoring slouží i jako podpora kontaktních míst Lítačka ve Středočeském kraji, která byla 

otevřena na podzim loňského roku. 

 

V průběhu března byl RHMP schválen dodatek smlouvy s odborem MHMP KUC, který 

upravoval podmínky zahájení a průběhu pilotního provozu projektu Prague Visitor Pass. 

Spuštění pilotního provozu bylo stanoveno na měsíc duben. Následně po samotném 

zpřístupnění zapojených institucí a památek bude projekt pokračovat v této fázi již za účasti 

uživatelů. 

 

V návaznosti na předchozí rozvoj mobilní aplikace Změnte.to byl na základě požadavku 

objednatele zahájen další rozvoj aplikace a zejména její funkce „Hodnocení úřadu“, pomocí 

které bude možné Pražanům nabídnout pohodlný komunikační kanál pro předávání zpětné 

vazby k procesům a samotnému fungování MHMP. Od května bude dále zahájen pilotní 

provoz interaktivního kiosku na vybraném pracovišti dopravně-správní agendy, který poskytne 

uživatelům možnost předat zpětnou vazbu přímo na místě.  

 

V rámci projektu Moje Praha byl v prvním čtvrtletí finalizován dokument popisující možný směr, 

který popisuje další směr této mobilní aplikace. Současně si navrhovaný koncept klade za cíl 

rozšířit uživatelskou základnu, a to o aktivní i pasivní uživatele. Dosažení tohoto cíle má pomoci 

nový uživatelsky přívětivější design a návrh rozšíření poskytovaných zobrazovaných dat o data 

spojená s životem a pohybem v rámci hl. m. Prahy. 

 

Oddělení Koordinace MHMP a MČ implementovalo aplikaci Cityvizor na další městské části, 

kterých je v současné době celkem 10. S dalšími zájemci z řad MČ probíhají jednání případně 

přímo testování na samostatných instancích. V další fázi probíhaly přípravné analýzy za 

účelem rozvoje aplikace směrem ke zřizovaným organizacím MČ. 

Do celoměstské koncepce byl předložen záměr řešení grantových řízení na MČ, který byl 

odsouhlasen a k problematice byla zřízena pracovní skupina. Dále je dopracováván záměr 
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implementace digitalizace schvalovacích procesů v oblasti finanční kontroly na jednotlivé 

MČ. 
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která je předkládána k 31/03/2021 na základě usnesení Rady hl. města Praha číslo 2321 ze 

dne 24/09/2015 a obsahuje čtvrtletní činnost představenstva Operátor ICT, a.s. za období 10-

12/2020 v rozsahu přípustném dle právních předpisů. 

 

Za sledované období pracovalo představenstvo OICT, a.s. v následujícím složení: 

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva 

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. – místopředseda představenstva  

Ing. Michal Kraus – člen představenstva  

Ing. Josef Švenda – člen představenstva – do 10. 2. 2021 

Ing. Jan Ladin – člen představenstva  

 

Na svých řádných zasedáních se za sledované období představenstvo OICT, a.s. sešlo celkem 

3x, a to: 07/01/2021; 10/02//2021; 16/03/2021. 

 

Za sledované období neproběhlo žádné mimořádné jednání. 

 

Významnou pozornost představenstvo na svých řádných jednáních věnovalo těmto důležitým 

bodům: 

Formální: 

1. Schválení zápisů č. 13/2020; 01/2021; 02/2021 

2. Kontrola úkolů ze zápisů č. 13/2020; č. 01/2021; 02/2021 

3. Schválení organizační změny  

4. Rámcový plán činnosti představenstva 2021 

5. Škodní události 2020 

6. Nastavení KPI 1. pol. r. 2021 

7. Finální vyhodnocení KPI za 2. pol. r. 2020 

8. Schválení zprávy o činnosti Představenstva a výsledků hospodaření za 4Q 2020 

9. Zpráva z interního auditu za rok 2020  

10. Zpráva z auditů společnosti 

 

Vnitřní předpisy: 

1. Schválení aktualizace interního předpisu společnosti „Směrnice o užívání služebních 

vozidel“ 

 

Informace o průběhu a výsledcích 

jednání představenstva společnosti 

Operátor ICT, a.s. za období 01-03/2021  
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-  

Veřejné zakázky: 

1. Výjimka z Řádu pro zadávání VZ pro uzavření objednávky s p. Janem Palánem, služby 

Change manažera 

2. Výjimka z Řádu pro zadávání VZ pro uzavření smlouvy se společností QCM, s.r.o. k profilu 

zadavatele 

3. Výjimka z Řádu pro zadávání VZ pro uzavření smlouvy se společností Proact Czech 

Republic, s.r.o. 

 

Smlouvy 

-  

 

Stvrzení per rollam za uplynulé období  

1. Schválení upravené přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem 

„Poskytnutí MS licencí a software assurance“ ve znění dle přiloženého materiálu, kdy 

v ostatních částech ponechává své usnesení č. PŘ/13-20/06 ze dne 17.12. 2020 beze 

změn.“ (29.12. 2020) 

2. Schválení Smlouvy o poskytování poddodavatelských služeb pro zajištění 

provozuschopnosti Městského kamerového systému hlavního města Prahy ve znění dle 

přiloženého materiálu“ (30.12. 2020) 

3. Schválení zrušení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem Poskytnutí MS 

licencí a software assurance (03.02. 2021) 

4. Schválení Dodatků k nájemním smluvním vztahům na parkovací místa, sklady, 

kanceláře s pronajímatelem Czech Investment Fund SIVAC, a.s. (29.01. 2021) 

5. Schválení rozhodnutí o úpravě odměn za 2. pol. 2020 (05.02.2021) 

6. Schválení zadávací dokumentace k VZ s názvem Software pro intermodální plánování 

trasy (01.03.2021) 

7. Schválení výjimky z Řádu pro zadávání VZ pro uzavření Smlouvy a podpoře a servisu 

programového vybavení Integrovaného kamerového systému hlavního města Prahy 

(26.02. 2021) 

8. Schválení podlimitní veřejné zakázky s názvem Podpora a servis programového 

vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC® 

(04.03.2021) 

 

Různé  

2. Projednání návrhu udělení mimořádné odměny vybraným zaměstnancům společnosti 

vč. Náležitého odůvodnění 

3. Volba nového člena škodní komise za představenstvo společnosti 

  

V Praze dne 31.03. 2021 

Zpracovala: Mgr. Gabriela Bednářová 
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která je předkládána k 31/03/2021 na základě usnesení Rady hl. města Praha číslo 2321 ze 

dne 24/9/2015 a obsahuje čtvrtletní činnost Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za 

období 01–03/2021 v rozsahu přípustném dle právních předpisů. 

 

Za sledované období pracovala Dozorčí rada OICT, a.s. v následujícím složení: 

Michal Bláha – předseda Dozorčí rady 

Ing. Cyril Klepek – člen Dozorčí rady 

Bc. Jiří Koudelka – člen Dozorčí rady 

Petr Říha – člen Dozorčí rady 

Petr Šula – člen Dozorčí rady 

 

Na svých řádných zasedáních se za sledované období Dozorčí rada společnosti OICT, a.s. 

sešla celkem 6 x (včetně dělených jednání), a to:  

DR 1 _ 14/01/2021; 20/01/2021; 27/01/2021;  

DR 2 _ 31/01/2021; 

DR 3 _ 10/02/2021; 

DR 4 _ 31/03/2021 

 

Za sledované období neproběhlo žádné mimořádné jednání. 

 

Významnou pozornost Dozorčí rada společnosti OICT na svých řádných jednáních věnovala 

těmto důležitým bodům: 

Formální: 

1. Finální vyhodnocení plnění KPI představenstva společnosti za 2. pol. 2020 

2. Nastavení KPI představenstva společnosti na 1. pol. 2021 

3. Organizační změny společnosti 

4. Aktualizace organizační struktury společnosti 

5. Požadavek na zajištěn externí kontrolní činnosti  

6. Aktuální informace k transformaci Datových center 

 

Vnitřní předpisy: 

1. Legislativní úpravy Stanov společnosti 

Informace o průběhu a výsledcích 

jednání dozorčí rady společnosti 

Operátor ICT, a.s. za období 01-03/2021  
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Veřejné zakázky: 

-  

Smlouvy 

-  

Stvrzení per rollam za uplynulé období  

-  

 Různé  

1. Trvalé úkoly:  

1. Statusy strategických projektů OICT (ředitelé úseků OICT)  

a. Portál Pražana (M. Kraus Č/PŘ) 

b. EIDAS (J. Ladin Č/PŘ) 

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

d. MKS (M. Šandor MP/PŘ) 

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

1. Review aktivit 2020 

2. Rozpočet 2020: plán vs. skutečnost 

3. Rozpočet 2021 - Plán  

4. Rozpočet 2021 

5. Personální obsazení 

3. Volba člena představenstva Společnosti 

4. Anti – bribery policy – tisk RHMP 

5. Protikorupční systém OICT 

 

V Praze dne 31. 03. 2021 

Zpracovala: Mgr. Gabriela Bednářová 

 

 


