
 

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 10.-12. měsíce 2020, tj. 4Q 2020, je 

vypracována jednotlivými řediteli úseků a předkládána 

na 4. 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 4Q 2020 
Pozn.  

ve 4Q 2020 nedošlo ve složení představenstva k žádným změnám. 

 

 

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 2020 rok 2020 rok 2020 

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 

29  29  26  26  9  10  19   9 38   39 45  35    

Úsek podpory uživatelů 43  42  41 39 9  7   8 19 52  49   49 58   

Úsek provozu ICT 44   40  39  41 5  11  15  7  49   51  54 48   

Úsek projektového řízení a 

fondů 
26  27  28 30 32  29   29 29  58   56  57 59   

Úsek vývoje a architektury 28  29   34 37  15  13   11 14  43   42  45 51   

Celkem 170   167  168  173 70  70 82   78 240  237  250  251    

Nárůst oproti minulému Q    -1,8 %  0,6 % 3,0 %     0 % 17,1 %   -4,9 %   
 -1,25 

% 
 5,5 %  0,4 %   

 

Jméno  Funkce 
Vznik 

členství 
Vznik funkce 

Zánik 

členství 

Michal Fišer MBA Člen (předseda PŘ) 
27. ledna 

2016 

(10. června 

2016) 
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 
 trvá 

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 4Q 2020 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál v 4Q 2020 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 4Q 2020 jsou vypracovány 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 tohoto 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 

k  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: 

Čtvrté čtvrtletí roku 2020 bylo v naší společnosti stále ještě ovlivněno probíhající epidemií 

COVID-19 v České republice. Vždy jsme ovšem dokázali efektivně reagovat, a to především s 

ohledem na zajištění zdraví našich kolegů a kolegyň a zároveň při zajištění maximálního 

fungování OICT.   

Během posledních třech měsíců v roce 2020 jsme aktivně naplňovali strategii společnosti, 

která byla schválená v dubnu 2020. Zaměřili jsme se především na naplňování IT projektů, které 

zajišťujeme pro Magistrát hlavního města Prahy a dále na projekty spadající pod projektovou 

kancelář Smart Prague. V tomto čtvrtletí jsme se rovněž zúčastnili několika soutěží, ve kterých 

jsme získali ocenění. Naše vlajková loď Portál Pražana zvítězila v soutěži Egovernment The Best 

2020 a webová stránka covid.praha.eu vyhrála ve speciální kategorii covid-19 soutěže 

Společně otevíráme data 2020.   

b) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

V posledním čtvrtletí roku 2020 se zabýval Úsek provozu především přípravou převzetí nových 

služeb a rozvojem těch stávajících.  

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

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

stálý přehled o vlastním rozvoji těchto společností a samozřejmě s nimi držet krok. 

V rámci služeb pro Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jsme pokračovali s 

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

s fyzickou účastí na místě. 

V posledním čtvrtletí roku 2020 jsme se zaměřili na potenciál dat v registru optické infrastruktury, 

abychom zvýšili možnosti jejich využití. Pevně věříme, že v dalším čtvrtletí dojde k dlouho 

očekávané aktualizaci dat ze stran poskytovatelů.  

V rámci služeb pro kamerové systémy jsme se připravovali na poslední den v roce, kdy došlo 

k reálnému převzetí služeb správy.  

V oblasti kvality jsme dokončili aktualizaci ISMS tak, abychom i nadále splňovali 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. 
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Opět jsme rozšířili dohled nad Multikanálovým odbavovacím systémem (MOS) a Lítačkou, aby 

v případě výpadku došlo co nejdříve k nápravě.  

Obhájili jsme společně s Úsekem podpory uživatelů úvodní analýzu pro výkon agendy řešení 

dopravních přestupků s důrazem na přestupky spáchané v rámci ZPS, a to i na 4 vybraných 

městských částech. Dále jsme s Úsekem podpory uživatelů spolupracovali na rozšiřování 

Cityvizoru.  

S interním úsekem jsme se zaměřili na rozvoj potřeb zaměstnanců během práce z domova. 

Tato oblast je pro společnost zcela nová a budeme se jí nadále věnovat. 

S Úsekem architektury vytváříme společně technologickou strategii, která se nám snad v 

dalším čtvrtletí povede dokončit. 

V rámci nově vybudované infrastruktury přímo v OICT jsme v tomto čtvrtletí dokončili migraci 

staré infrastruktury a do konce roku chceme mít migraci dokončenou. V souvislosti s nově 

vybudovanou infrastrukturou OICT jsme zvýšili a zdvojili konektivitu. V rámci Multikanálového 

odbavovacího systému a Lítačky pokračujeme v redesignu technických procesů za účelem 

vytvoření maximální dostupnosti a efektivity. 

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

své programy dělat bez návštěvních prostor.  

Vize pro začátek roku je jasná. V rámci společnosti chceme zajistit nejen plynulý provoz 

systémů, ale zároveň i jejich plynulost při nasazování změn. Od nového roku Úsek provozu 

rozšiřuje ve všech odděleních své služby, naším cílem je tedy zajistit u nich dostatečnou kvalitu. 

 

c) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

Ve čtvrtém kvartálu jsme navázali na dosavadní aktivity budování kompetencí digitalizace a 

podpory jejího budování/rozvoje na MHMP. Propojením Portálu Pražana a tzv. Low Code 

Development Platformy – Metada se nám podařilo vybudovat technologickou základu pro 

Digitalizaci jako celek. Výhodou této platformy je schopnost kompletně digitalizovat vybraný 

proces, který začíná “vstupním” formulářem na Portálu Pražana a končí kompletním 

elektronickým zpracováním uvnitř úřadu. Tento krok také mimo jiné výrazně zrychlil a zlevnil 

výrobu formulářů pro Portál Pražana. Úsek v tomto období také zahájil realizaci prvních 

projektů “digitalizace”.  Tím nejdůležitějším je projekt Granty, který díky své komplexnosti 

iniciuje a zavádí do prostředí Enterprise architektury MHMP další nezbytné komponenty pro 

realizaci Digitalizace (např. DataHub). Zároveň projekt Grantů svým přesahem na úroveň 

Celoměstské koncepce iniciuje vznik metropolitního sdíleného datového fondu a dalších 

sdílených komponent důležitých pro komunikaci a výměnu informací na úrovni celého hl. m 

Prahy. Realizací projektu Granty získá OICT kompetenci a strategické know-how v oblasti 

dodávky Digitalizace a vytvoří “best practise” přístup aplikovatelný nejen na další projekty, ale 

také v rámci dalších měst ČR. 
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Projekt Datové platformy Golemio nadále pokračoval v podpoře boje proti pandemii Covid-

19. Tým rozšířil web týkající se testovacích míst, provedl rozsáhlou analýzu Covid-19 dat a spustil 

web pomáhající organizaci a podpoře očkování na území HMP. Pokračovali jsme v rozvoji 

technického řešení platformy Golemio – zejména GUI rozhraní klientského panelu. 

 

Celkově hodnotím období 4Q jako úspěšné. Podařilo se nám zahájit vlastní realizaci 

digitalizace pro MHMP.  To s sebou pochopitelně přináší další personální nároky a také nutnost 

úpravy některých procesů a způsobů dodávky uvnitř úseku.  

 

d) 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 (5.10.2020) smlouvy 

s OICT na realizaci projektu Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení. 

Dále pak byla na listopadovém Zastupitelstvu HMP (12.11.2020) schválena změna Statutu 

hlavního města Prahy, která reaguje na dlouhodobý nedostatek informací o aktuálním 

procesu v rámci územního a stavebního řízení, a která OICT umožní tyto informace sbírat a 

analyzovat. Dne 30.11.2020 byl Radou HMP schválen také OICT vytvořený Akční plán Smart 

Prague přinášející ucelený přehled o plánovaných projektech v oblasti Smart City napříč 

městskými organizacemi a hlavním městem Prahou. Dne 21.12.2020 došlo Radou HMP ke 

schválení objednávky s OICT na zpracování technicko – ekonomické studie projektu 

Autonomní mobilita v hl. m. Praze. Závěrečná zpráva projektu OICT Digitální měření energií 

byla Radou HMP schválena též dne 21.12.2020 V rámci nových projektů byly Komisí pro rozvoj 

konceptu Smart City v HMP (9.12.2020) doporučeny k realizaci dva nové projektové záměry: 

Inteligentní analýza dopravy a MaaS iD – jednotná registrace a platba za služby mobility.  

V rámci oddělení ICT projektů byly ve sledovaném období úspěšně ukončeny práce na 

přepojení 22 městských částí do sítě správních evidencí, čímž byly výrazně sníženy náklady na 

provoz dané sítě s původním dodavatelem. U projektu Migrace datových center bylo dle 

předpokladů ke konci roku odevzdáno MHMP do správy OICT celkem čtyři katalogové listy a 

finalizovaly se práce na analýze tiskového řešení MHMP. Ke konci roku byla taky uzavřena 

Smlouva o poskytování poddodavatelských služeb pro zajištění provozuschopnosti MKS hl. m. 

Prahy pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.  

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  

- Rada Smart Prague  

- Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v HMP  

- Výbor pro IT a Smart City ZHMP 

- Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT 

V rámci čtvrtého čtvrtletí jsme se zúčastnili konference Elektromobilita 2020 (6. a 7. 10), kde 

jsme prezentovali výsledky zpracovaného Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury HMP. 

Zástupci projektové kanceláře Smart Prague se online účastnili, dvou konferencí – Potenciál 

zeleného a modrého vodíku pro českou energetiku, průmysl a dopravu (5.11.) a Smart Cities 

Sessions for Central European cities with UK Tech companies (24.11. – 26.11.) pořádané Velkou 

Británií.    

Začátkem tohoto čtvrtletí, byla vydána historicky poprvé anglická verze Smart Prague indexu, 

který přináší informace o rozvoji Smart City v Praze. Cílem je nabídnout zahraničním partnerům 

maximum informací o rozvoji Smart City v Praze a motivovat je tak k další spolupráci. V praxi 

se jedná např. o navázání spolupráce s FutureGov, asociace, která pomáhá měnit veřejný 

sektor prostřednictvím digitální transformace. Projektová kancelář Smart Prague patřila mezi 

hlavní iniciátory projektu s názvem Elektromobily pro Prahu, díky kterému si ke konci listopadu 

převzalo HMP celkem 14 elektrovozidel (z 27 všech objednaných), které budou sloužit pro 

různé příspěvkové organizace napříč hlavním městem. Na začátku prosince byl také ve 

spolupráci s HMP spuštěn již druhý ročník Pražského inovačního maratonu, který má za cíl 

zlepšit život občanů v metropoli.  

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

e) Josef Švenda, ředitel Úseku strategického rozvoje a interních služeb 

4 čtvrtletí roku 2020 bylo zaměřeno na vyrovnání se s dopady koronavirové situace. Práce 

z domova je i nadále hojně využívanou možností a její četnost pružně reaguje na aktuální 

situaci v zemi. V prostředí firmy se povinně nosí ochrana úst, ochranné prostředky jsou pro 

zaměstnance stále k dispozici stejně jako dezinfekce, pracoviště se pravidelně dezinfikují. 

Velká část schůzek probíhá online či částečně online, a to včetně pohovorů. 

V rámci Talentového programu se zvolení pracovníci dále rozvíjejí ve svých individuálních 

cílech, proběhlo též další společné setkání zaměřené na osobní rozvoj. 

HR zrealizovalo také vnitrofiremní evaluaci – analýzu odběratelsko-dodavatelských vztahů, 

která zmapovala spolupráci napříč firmou a její účinnost. 

Na základě Stanov společnosti byl v řádném termínu společností vypracován návrh 

obchodně – finančního plánu na rok 2021, který je nyní ve schvalovacím procesu vedoucímu 

až ke schválení na RHMP.  
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Celkové výsledky hospodaření za minulý rok jsou z důvodu dlouhotrvajícího nouzového stavu 

bohužel v červených číslech a za loňský rok není dosažen plánovaný kladný hospodářský 

výsledek. 

Za právní oddělení bylo nejdůležitějším úkolem podpořit finalizaci smlouvy na Městský 

kamerový systém. Tento proces spolupráce s Úsekem ICT byl úspěšně zakončen 

oboustranným podpisem stran (THMP i OICT) ještě koncem roku 2020.  

V roce 2020 bylo přijato 72 nových zaměstnanců, zejména do oblasti vývoje, provozu a 

projektové oblasti. Čtvrtý kvartál byl opět zaměřen zejména na technické pozice Úseku vývoje 

a architektury a ke konci roku byly všechny kapacity, vyžádané do konce roku, naplněny. 

V oblasti personální se rovněž zaměřujeme na posílení vnitrofiremní komunikace tak, aby 

reflektovala aktuální dění ve firmě a aby informovanost zaměstnanců o dění ve firmě nebo 

spolupracovnících neklesla ani přes změnu formy spolupráce na distanční. 

I z pohledu marketingu a PR byly všechny aktivity rovněž přizpůsobeny nastalé hygienické 

situaci. Nicméně se na začátku října (8. října) uskutečnilo zasedání pracovní skupiny 

„Marketing a PR“ MOS, kde jsme společně s organizátory ladili plány komunikace do konce 

roku 2020. Ve čtvrtém čtvrtletí roku jsme intenzivně pracovali na textových i grafických 

podkladech nového e-shopu PID Lítačka a rovněž i webu OICT či microsite k mobilní aplikaci 

IDOLKA.  

Projekty, úspěchy a plány společnosti byly rovněž komunikovány prostřednictvím tiskových 

zpráv a sociálních sítí. Za analyzované období bylo zveřejněno celkem 17 tiskových zpráv. Na 

sociálních sítích poté 163 příspěvků napříč sociálními sítěmi společnosti (Facebook OICT, Smart 

Prague, PID Lítačka a LinkedIn). Ve sledovaném období byla uskutečněna placená kampaň 

v rámci PID Lítačky (podpora prodeje dlouhodobých kupónů), jedna podpořená kampaň v 

rámci Smart Prague (projekt Mám nápad: listopad a prosinec) a podpořená kampaň na web 

covid.praha.eu (říjen-listopad). Ve veřejném prostoru poté byla výlepová kampaň na 

stahování mobilní aplikace PID Lítačka (ve spojitosti s bezpečným cestováním), a to na 25 RLB.  

f) Ondřej Rulík, ředitel Úseku podpory uživatelů 

Jedním z nejúspěšnějších projektů úseku podpory uživatelů je projekt Lítačka, pod jehož 

záštitou na podzim roku 2020 probíhal průzkum zákaznické spokojenosti. Během této doby byli 

dotazováni klienti zákaznického centra Lítačka. Dotazník obsahoval otázky se zaměřením na 

spokojenost s kvalitou služeb, rychlost vyřízení požadavků a spokojenost s přístupem našich 

zaměstnanců. Celkově bylo se službami zákaznického centra velmi spokojeno 70 % klientů, 

spíše spokojeno bylo dalších 16 % klientů. 

 

V průběhu října a listopadu došlo, ve spolupráci s ČD, k otevření šesti nových přepážek Lítačky 

ve Středočeském kraji. Dosavadní tři kontaktní místa doplnily pobočky v Benešově, Čáslavi, 

Kolíně, Mladé Boleslavi, Rakovníku a Vlašimi. 
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V rámci rozvoje systému PID Lítačka byly nasazeny funkcionality rozdělení kuponů na vnější a 

vnitřní pásma, kterou se narovnává umělé prodlužování tarifních kategorií. V reportovaném 

období dochází k vývoji nového e-shopu pro organizátory veřejné dopravy, který zpřehlední 

celý proces nákupu a poskytne větší komfort uživatelům e-shopu.  

 

Významnou aktivitou je příprava dodávky systému pro organizátora dopravy KORID v 

Libereckém kraji, jehož součástí je dodávka nového e-shopu a podpůrné mobilní aplikace 

IDOLKA. 

  

V posledním čtvrtletí bylo vydáno několik nových verzí mobilní aplikace PID Lítačka, které se 

zaměřovaly především na drobná zlepšení, doplnění informačních hlášek a opravu 

nahlášených bugů. Hlavní plánovanou změnou pro uživatele MA PID Lítačka bylo ukončení 

služby MasterPass, tedy jedné z platebních metod. V prosinci mobilní aplikace zaznamenala 

absolutní rekord v počtu prodaných jízdenek za jediný den, konkrétně 11 163 kusů. 

 

Na základě výstupů z testovacího provozu projektu Prague Visitor Pass dochází k úpravám 

jednotlivých součástí systému podle požadavků objednatele. Po zapracování a otestování 

jednotlivých změnových požadavků dojde k posunutí projektu do fáze pilotního provozu. Ten 

je s ohledem na opatření týkající se pandemie COVID-19 naplánován na začátek jarní sezóny 

2021.  

 

Program V Praze jako doma byl po úspěšném prázdninovém provozu, kdy jej každý den 

využilo tisíce návštěvníků, prodloužen do konce roku. V posledním čtvrtletí byl zájem ze strany 

návštěvníků o trochu menší, a to především vlivem vládních opatření spojených s pandemií 

COVID-19. Dne 31.12.2020 byl tento systém oficiálně ukončen. Na základě zpětné vazby od 

Pražské informační služby je pravděpodobné, že bude zájem o provoz tohoto systému i 

v následujícím roce. 

 

V návaznosti na předchozí rozvoj mobilní aplikace Změnte.to se pozornost přesunula na back-

end systému a celkový proces zpracování podnětů a komunikace s jednotlivými řešiteli. Mimo 

prací na nasazení nového BE aplikace došlo k úpravě a zpřesnění komunikace zejména na 

straně řešitelský tým -> uživatel, kdy hlavním cílem je předání maximálního množství 

relevantních informací k aktuálnímu stavu řešení podnětu. 

 

V rámci projektu Na kole Prahou byly dokončeny první dvě rozvojové činnosti na aplikaci, a 

to úprava hlášky o hodnocení jízdy a autopauza během záznamu jízdy. Po úpravě hlášky o 

hodnocení jízdy se uživateli nebude zobrazovat hláška vyzývající k hodnocení trasy, pokud již 

po této trase v minulosti jel. Autopauza během záznamu jízdy dokáže uživateli automaticky 

přerušit záznam jízdy, pokud aplikace detekuje, že zastavil. 
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Oddělení Koordinace MHMP a MČ pokračuje v implementaci aplikace CityVizor na jednotlivé 

městské části. Byla publikována data do produkční instance 8 MČ a MHMP. Zároveň jsou 

v testovací instanci importována data dalších 5 MČ a probíhá diskuze nad podobou 

publikace. Dále byla řešena potřeba zveřejňovat data zřizovaných organizací MČ, byly 

provedeny prvotní analýzy pro posouzení možností. 

Oddělení dále reagovalo na potřeby MČ a výsledkem bylo rozpracování projektových 

záměrů, které byly s MČ komunikovány, a jejich předpokládané předložení na orgány CMK 

v následujícím roce. Připravuje se také POC v oblasti eSSL pro zřizované organizace HMP, 

v rámci, kterého bude zároveň ověřen záměr vybudování kompetenčního centra v dané 

oblasti. 

 

Úsek podpory uživatelů bude i v následujícím roce spolupracovat s ostatními městskými 

společnostmi, jako je například ROPID, PIS, DPP a TSK, ať už v rámci stávajících nebo nově 

vznikajících projektů. 
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která je předkládána k 31/12/2020 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 

Ing. Jan Ladin – člen představenstva  

 

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

4x, a to: 01/10/2020; 05/11/2020; 30/11/2020 a 17/12/2020. 

Za sledované období neproběhlo žádné mimořádné jednání. 

 

Významnou pozornost představenstvo na svých řádných jednáních věnovalo těmto důležitým 

bodům: 

Formální: 

1. Schválení zápisů č. 9/20, č. 10/20, č. 11/20 a č. 12/20 

2. Kontrola úkolů ze zápisů č. 9/20, č. 10/20, č. 11/20 a č. 12/20 

3. Schválení organizační změny  

4. Předběžné vyhodnocení KPI představenstva 2. pol. r. 2020  

5. Návrh KPI představenstva 1. pol. r. 2021  

6. Schválení obchodně-finančního plánu na r. 2021 

7. Schválení legislativních úprav Stanov společnosti 

 

Vnitřní předpisy: 

1. Aktualizace směrnice Režimová opatření při epidemickém výskytu chorob ve 

společnosti Operátor ICT, a.s, verze 3.0.  

2. Schválení směrnice o řešení škody  

3. Aktualizace Jednacího řádu představenstva  

4. Schválení nové Směrnice o řešení škody 

5. Schválení směrnice pro nenárokové odměňování zaměstnanců (dříve KPI)  

Informace o průběhu a výsledcích 

jednání představenstva společnosti 

Operátor ICT, a.s. za období 10-12/2020  
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6. Schválení nové Směrnice o uzavírání smluvních vztahů a související diskuze k úpravě 

Podpisového řádu a navazujících předpisů pro akceptaci elektronického 

schvalovacího procesu  

 

Veřejné zakázky: 

1. Veřejná zakázka „Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy“  

2. Schválení veřejné zakázky vč. zadávací dokumentace s názvem „Poskytování 

vývojářských služeb" 

3. Poskytnutí MS licencí a software assurance 

4. Schválení výsledků veřejné zakázky s názvem „Poskytování vývojářských služeb 

frontendu a backendu 

 

Smlouvy 

1. Schválení Výjimky představenstva na uzavření Smlouvy o zajištění služeb souvisejících s 

konáním Pražského inovačního marathonu vol.II.  

2. Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb multikanálového 

odbavovacího systému s IDSK  

3. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb multikanálového 

odbavovacího systému s ROPID  

4. Schválení Výjimky představenstva na uzavření Smlouvy o poskytnutí 6 ks licencí k 

zálohovacímu software Veeam ENT 

 

Stvrzení per rollam za uplynulé období  

1. Schválení úprav Stanov společnosti (8.9.2020) 

2. Schválení objednávky č.130 k příkazní smlouvě PRK40010035032018 a Dílčí příkaz 

(24.9.2020) 

3. Opakované schválení úprav Stanov společnosti (29.9.2020) 

4. Schválení výjimky z řádu na poskytování metodických služeb v oblasti projektového 

řízení a poradenství (16.10.2020) 

5. Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření mobilní aplikace a poskytování 

souvisejících služeb (22.10.2020) 

6. Schválení zprávy o činnosti PŘ a výsledků hospodaření za 3Q/2020 (27.10.) 

7. Schválení informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti za 3Q/2020 (29.10) 

8. Schválení objednávky na dodání notebooků s příslušenstvím pro MZ (4.11.2020) 

9. Schválení výjimku z Řádu pro zadávání veřejných zakázek pro vystavení objednávky na 

pořízení licencí k zálohovacímu software Veeam ENT (16.11.2020) 

10. Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Poskytování 

vývojářských služeb backendu a frontendu (18.11.2020) 

11. Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Poskytnutí MS licencí a 

software assurance (18.11.2020) 
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12. Schválení výjimku z Řádu pro zadávání veřejných zakázek pro uzavření Smlouvy o 

zajištění služeb souvisejících s konáním Pražského inovačního marathonu vol.II 

(25.11.2020) 

13. Směrnice „Systém nenárokového odměňování zaměstnanců“ (02.12.2020) 

 

Různé  

1. Projednání návrhu obchodně – finančního plánu na rok 2021  

2. Informace o postupu revizí ISMS vnitřních předpisů  

3. Projednání návrhu organizační změny  

4. Informace k implementaci protikorupčních pravidel ISO 37001  

5. Stanovy – informace o dalším postupu  

6. Návrh reorganizace odd. marketingu  

 

 

V Praze dne 31.12.2020 

Zpracovala: Mgr. Monika Lapáčková 
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která je předkládána k 31/12/2020 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 10-12/2020 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 

Jan Jakob – člen Dozorčí rady (ukončení funkčního období, na vlastní žádost, k 31.12.2020/ 

Usnesení RHMP č.2841, ze dne 14.12.2020) 

 

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

sešla celkem 3x, a to: 30/10/2020, 10/12/2020 

Za sledované období proběhlo jedno mimořádné jednání, a to: 30/12/2020 

 

Významnou pozornost Dozorčí rada společnosti OICT na svém řádném jednání věnovala 

těmto důležitým bodům: 

Formální: 

1. Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 07-09/2020 

(pouze DR) 

2. Schválení návrhu plánu činnosti DR na rok 2021 - pouze DR 

3. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 3Q 2020 (J. Švenda) 

4. Informace k O-F plánu – (J. Švenda) 

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

a ředitelé úseků OICT) 

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

představenstva a ředitelé úseků OICT) 

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

ředitelé úseků OICT) 

Vnitřní předpisy: 

Informace o průběhu a výsledcích 

jednání dozorčí rady společnosti 

Operátor ICT, a.s. za období 10-12/2020  
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1. Schválení úprav Jednacího řádu DR (pouze DR) 

Veřejné zakázky: 

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

/Č/PŘ) 

Smlouvy 

1. Ve sledovaném období na jednáních DR nebyly schváleny žádné smlouvy 

Stvrzení per rollam za uplynulé období  

1.  Stvrzení nastavení KPI PŘ na H2/2020 (2.9.2020) 

2.  Stvrzení úprav návrhu Stanov společnosti (30.9.2020) 

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 

 

 

V Praze dne 31. 12. 2020 

Zpracovala: Mgr. Gabriela Bednářová 

 


