
 

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 4.- 6. měsíce 2021, tj. 2Q 2021, je 

vypracována jednotlivými řediteli úseků a předkládána 

na 7. 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 2Q 2021 

 

Ve druhém kvartále roku 2021 Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. 

➢ svým Usnesením č: DR-05/21-17/01 odvolala, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. e) stanov 

Společnosti, z funkce člena představenstva Ing. Michala Krause MBA, a to k 31.5.2021.  

➢ svým Usnesením č: DR-05/21-17/02 odvolala, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. e) stanov 

Společnosti, z funkce člena představenstva Ing. Jana Ladina, a to k 30.6.2021.  

➢ svým Usnesením: č: DR-05/21-17/03 zvolila, v souladu s čl. XV., bodu 4., písm. e) Stanov 

společnosti Petra Sušku, MSc., členem představenstva a pověřila ho výkonem činnosti v 

rozsahu exekutivního řízení na úrovni vedení Úseku projektového řízení a fondů, s 

platností od 1. 6. 2021. 

➢ svým Usnesením: č: DR-05/21-17/04 pověřila s účinností od 1.6. 2021 do 1.7.2021, tyto 

členy představenstva nad rozsah dosavadního pověření výkonem činnosti v rozsahu 

exekutivního řízení následujícím způsobem: 

o Předsedu představenstva Michala Fišera MBA, exekutivního řízení Úseku vývoje a 

architektury / Úseku provozu ICT  

o M. Šandora a P. Sušku pověřuje společným exekutivním řízením Úseku 

projektového řízení a fondů 

 

 

 

 

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  31.května 2021 

Ing. Jan Ladin Člen/exekutivní 1.května 2020  30.června 2021 

Petr Suška MSc. Člen/exekutivní 1.června 2021  trvá 
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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   23     8  8      33  31      

Úsek podpory 

uživatelů   
41  40      22  25      63  65      

Úsek provozu 

ICT   
42   46     6  7     48  53      

Úsek 

projektového 

řízení a fondů   
32  30      31  31      63   61     

Úsek vývoje a 

architektury   
41   40     10  12      51   52     

Celkem   181  179      77   83     258   262     
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Ad 2_Povinné informace předkládané Dozorčí radě dle Stanov společnosti Operátor ICT, 

a.s. za 2Q 2021 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál ve 2Q 2021 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 2Q 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. Změna 

organizační struktury je plánována a připravována od 1.7.2021. 

 

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: 

Pro druhé čtvrtletí roku 2021 bylo pro naši společnost, stejně jako pro většinu České republiky, 

charakteristické postupné zotavování se z dopadů přísných protiepidemických opatření 

nastolených v první čtvrtině roku.  Postupné uvolňování a zmírňování opatření se u nás 

projevilo zejména postupným návratem pracovníků do kanceláří společnosti a také určitým 

pozvolným nárůstem možnosti potkávat se s kolegy i partnery. Jako významný milník období 

lze zdůraznit All Staff Meeting, který proběhl v hybridním modelu, a který znamenal možnost 

potkat se téměř po roce v širším plénu. 

Druhý kvartál znamenal pro OICT také období uskutečňování již dříve započatých změn. Velmi 

významně se měnila organizační struktura a současně došlo ke změnám v managementu, 

změnil se počet členů představenstva a obměnili se jeho členové. I během těchto změn 

jsme pracovali na naplňování strategie společnosti.  

Ve sledovaném období jsme se zaměřili především na realizaci IT projektů, které zajišťujeme 

pro Magistrát hlavního města Prahy, a to zejména služby spojené s MKS a přebíráním správy 

datových center, a dále na projekty spadající pod projektovou kancelář Smart Prague. Velmi 

významně jsme pokročili v projektech spojených s využíváním MOS pro další kraje, zejména 

spolupráce s partnery z Libereckého kraje se zintenzivnila. Mobilní a webová aplikace 

PID Lítačka byla i nadále komunikována jako nejbezpečnější a zároveň nejpohodlnější způsob 

nákupu jízdenek či dlouhodobých kupónů, s tím, že její uživatelské možnosti vyniknou 

v následujícím období ještě více, díky změnám cen v Tarifu. Ty se MHMP a Středočeský kraj 

rozhodl uplatnit od 1.8.2021. V daném období jsme tedy již podpořili informovanost veřejnosti 

o nastávajících změnách a zároveň významně komunikačně podpořili znalost PID Lítačky. 

Rovněž jsme věnovali pozornost vývoji situace okolo námi tradičně využívaných konferencí a 

dalších eventů, kde plánování účasti na zahraničních akcích 

stále výrazně komplikuje pandemie. Nicméně tuzemské akce se pomalu začaly rozbíhat, 

takže jsme mohli uspořádat neformální akce pro novináře a odbornou veřejnost, kde jsme 

prezentovali projekty Datové platformy Golemio a také projekt Projektové kanceláře Smart 

Prague Chytrý svoz odpadu. Naši odborníci se již také mohli prezenčně účastnit na některých 

eventech, jakým byly například konference Slovenské (sm)art city – Realita kybernetickej 

bezpečnosti v mestách a obciach, kde promluvil náš expert Kamil Kačer nebo Prague 

European Summit, mezinárodní konference, kde jsem se účastnil diskuse u kulatého stolu na 

téma Rozvoje elektromobility a budování dobíjecí infrastruktury. 
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B) Jan Ladin, ředitel Úseku provozu ICT 

Druhé čtvrtletí roku 2021 bylo pro úsek provozu náročné. Dodávka služeb v datových centrech 

MHMP se rozšířila o další katalogové listy.  Během druhého čtvrtletí byly zahájeny služby na 

dalších 5 katalogových listech, tato dodávka bez problémů probíhá. 

Služby pro městkou společnost Technologie Praha se rozšířili o elektro-revize, které doplňují již 

služby poskytované. V rámci rozvoje OICT předložilo v několika oblastech možnost lepší správy. 

Úsek provozu ve druhém čtvrtletí významně posunul provoz na úrovni provozu aplikací. Máme 

definované hranice mezi infrastrukturou a aplikační podporou. V rámci odboru provozu 

aplikací jsme podepsali memorandum o spolupráci nad systémem Cityvizor, kde zároveň 

poskytujeme podporu MČ. 

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 dokončeny 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 novým rozhraním pro Liberec. 

S Úsekem architektury byla společně vytvořena a vypořádána technologická strategie. 

V rámci bezpečnosti jsme se zahájili spolupráci s Prahou 1 a snažíme se vytvořit zcela 

kompetentní nový tým zaměřený na dohledové systémy z více úrovní. Nejen čistě zaměřený 

na dopad v případě nefunkčnosti, ale i znalostí samotné aplikace. 

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

programy bez návštěvních prostor.  

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

zároveň i jejich plynulost při nasazování změn.  

b) Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury  

Ve druhém kvartálu byly na Portálu Pražana nasazeny další formulářové služby a dokončena 

integrace s PKO. Právě v souvislosti s novou funkcionalitou PKO (osobní účet) Portál Pražana 

zaznamenal prudký nárůst navštěvovanosti a počtu občany realizovaných podání (300).  

V rámci projektu byly také spuštěny první služby realizované ve spolupráci s městskou 

společností, konkrétně s TSK v oblasti parkování. Dále byly v portálu implementovány 
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právnické osoby, což významně otevírá možnosti implementace dalších služeb (např. žádost 

o zábory TSK). Ve sledovaném období také byla dokončena analýza implementace 

digitálního úkonu (realizaci očekáváme v Q3/2021) a paralelně probíhaly práce na UI/UX. Z 

důvodu úpravy priorit MHMP byla posunuta implementace agendy psů – MČ na Q3/2021.  

    Operátor ICT předložil ve 2Q/2021 další nabídky na digitalizační projekty MHMP nad 

rámec Portálu Pražana. Vyjma projektu finančních podpor (formuláře podání na Portálu 

Pražana) a projektu výročních zpráv do škol nebyly nabídky ze strany MHMP/IAP akceptovány 

a projekty do dnešního dne buď nejsou realizovány nebo je realizují firmy třetích stran.  

V rámci dalšího postupu budování kompetence digitalizace probíhají jednání mezi 

MHMP/IAP a OICT nad přípravou Tisku, který by měl zjednodušit způsob objednávání 

jednotlivých projektů ze strany IAP a zajistit potřebné financování pro další rozvoj digitalizace 

na straně OICT. Pokud se nepodaří TISK prosadit bude OICT stát před rozhodnutím, zda v 

digitalizaci za současných podmínek pokračovat a v jakém rozsahu.   

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

dat a zpracování business intelligence. 2Q se nesl v duchu rozvoje obchodu a zároveň 

nastavování interního fungování týmu v oblasti sdílení kapacit a řízení vývoje. Mezi hlavní 

finalizované výstupy patří další kategorie Řízení města na portálu Pragozor.cz, analýza 

dojezdových dob pro Letiště Praha, další Podpora distribuce očkovavcích látek a analýzy 

očkovacích a covidových dat a analýza zúčtovacího centra.   

c) Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů 

Celkový počet projektů úseku se i v tomto čtvrtletí 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 (14.6.2021) Smlouvy 

o poskytnutí služby systémové podpory OpenProject. V rámci nových projektů byly Komisí 

Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart City v HMP doporučeny k realizaci dva nové projektové 

záměry s názvem Komplexní nástroj pro monitoring nádob na tříděný odpad (26.5.) a 

Mapování potenciálu solární a větrné energie v hl. m. Praha (24.6.). Dále byla výše uvedenou 

Komisí (24.6.) doporučena aktualizace projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení KPI za 

rok 2021 Akčního plánu Smart Prague 2030. Komisí Rady HMP pro ICT došlo 15.6.2021 ke 

schválení zajištění podpory vítězných týmů projektu #NAKOPNIPRAHU2.  

V oblasti ICT projektů došlo během druhého čtvrtletí u projektu Datových center k převzetí do 

správy dalších čtyř katalogových listů. V projektu Městského kamerového systému byly 

kontinuálně řešeny provozní záležitosti se zainteresovanými stranami a docházelo 

k postupnému rozvoji spolupráce mezi OICT a THMP. Během čtvrtletí došlo k dokončení 

migrace datového centra „NUB“ a na začátku následujícího čtvrtletí dojde k dokončení 

migrace datového centra „JUN“. Dne 19.4.  
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Ve sledovaném období se konaly a následně byly uskutečněny tyto formální i neformální 

setkání: 

- Setkání pracovní skupiny k MePNetu  

- Pracovní skupina Smart Prague (24.6.) 

- Rada Smart Prague (24.6.) 

- Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v HMP (26.5., 24.6.) 

- Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT  

V rámci druhého čtvrtletí (18.5.) jsme se aktivně účastnili konference Smart City v praxi VI, kde 

jsme představili projekty a aktivity v oblasti Smart Prague. I v tomto čtvrtletí nadále probíhala 

intenzivní práce týkající se rozšíření svozu odpadu s britskou agenturou FutureGov. V rámci této 

aktivity byl proveden průzkum (ne)spokojenosti obyvatel Prahy se službou svozu tříděného 

odpadu. Během čtvrtletí se uskutečnilo semifinále (9.4.) a nakonec i finále (26.6.) Pražského 

inovačního maratonu #NAKOPNIPRAHU2. Ze 43 týmů, které porota pozvala do soutěže, 

odevzdalo 25 týmů svůj projektový záměr. Porota poté v semifinále vybrala 13 finalistů, kteří 

dostali finanční podporu na stavbu prototypu, a z nich 11 prezentovalo své projekty ve finále. 

V rámci druhého ročníku #NAKOPNIPRAHU2 zvítězil tým s názvem Metacity, druhý v pořadí byl 

tým s projektem Soulroots a třetí místo obsadil projekt Coolboard. V červnu (11. a 12.) jsme se 

též v roli partnera akce zúčastnili i evropského inovačního maratonu s názvem GreenHack. 

V jarních měsících docházelo k postupné instalaci dobíjecích wallboxů pro elektromobily, 

které navazují na pořízení elektromobilů, jež Magistrát hl. m. Prahy poskytl svým příspěvkovým 

organizacím k dispozici na konci loňského roku. 

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

d) Gabriela Bednářová, vedoucí Odboru interních služeb vz. 

I ve 2. čtvrtletí roku 2021 se společnost opět přizpůsobila aktuální pandemické situaci. Na 

pracovišti stále kolegyně a kolega z Úseku rozvoje obchodu, marketingu a interních služeb 

prováděl pravidelné testování zaměstnanců, podporována byla práce z domova, a to i přes 

nastavování principy pro návrat zaměstnanců do místa výkonu práce tak, aby v případě 

nákazy nedocházelo k ohrožení celého oddělení / spolupracující skupiny. v maximální možné 

míře se stále využívají ochranné prostředky a dbá se zejména na všudypřítomnou přítomnost 

dezinfekcí na ruce i sdílené plochy.  

Společnost se i přes nelehké období stále probíhající covidové krize věnovala všem rozběhlým 

projektům, na nichž zaměstnanci pracovali částečně i z domova formou home office. Nebylo 

nutné přijmout žádná radikální opatření, která by měla dopad na zaměstnance a jejich 

pracovní podmínky. Pracovní místa zůstala zachována. Společnost se pomalu začala 

připravovat na změnu organizační struktury platné od 1.7., kdy během jara začínala probíhat 
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intenzivní jednání. V průběhu června došlo k úspěšné implementaci všech vnitrofiremních 

systémů a procesů. V rámci 2Q došlo k celkem 14 úspěšně realizovaným náborům. K 30.6. se 

ukončilo období H12021 a začaly se připravovat podklady k vyplacení KPI. Mimo náboru bude 

Oddělení lidských zdrojů i s ohledem na ztíženou situaci na trhu práce usilovat o větší stabilizaci 

a motivaci svých zaměstnanců.  

Do gesce právního oddělení bylo přiděleno řízení projektu implementace protikorupčního 

managementu ve společnosti, který má vyústit v certifikační řízení dle normy ISO 37001 na 

počátku roku 2022. Ve 2. kvartálu tedy právní oddělení ve spolupráci s dodavatelem zahájilo 

a řádně ukončilo první analytickou fázi, ze které vyplynul rozsah implementační fáze, zahájené 

k 15.06.2021. Tato bude dále probíhat celé další následující čtvrtletí. Klíčovou roli právní 

oddělení sehrálo také při přípravě aktualizace Řádu zadávání veřejných zakázek ve 

společnosti a Stanov, které mají zvyšovat transparentnost činnosti společnosti. Vedle těchto 

aktivit právní oddělení zajišťovalo i nadále řádnou podporu provozu společnosti ve smyslu 

zadávání veřejných zakázek, právního poradenství a dílčích analýz. 

Ve sledovaného období byly všechny aktivity přizpůsobeny trvající pandemické situaci. 

Pravidelná jednání pracovní skupiny Marketing a PR Lítačky probíhaly distančně. S 

organizátory byly řádně projednány návrhy kampaní, kde byla akcentována zejména 

bezkontaktnost a z hlediska epidemiologického mimořádná bezpečnost využití aplikace PID 

Lítačka k odbavování při cestování v rámci veřejné dopravy po Praze a Středočeském kraji. 

Komunikace Portálu Pražana se soustředila na nasazování nových služeb, mimořádně 

úspěšnou se jeví kampaň spojená s informovaností respondentů o možnosti vyřešit agendu 

komunálního odpadu přes Portál Pražana, na které jsme se podíleli. Nabídku a rozsah 

digitálních služeb, které portál v současné době nabízí, si v průběhu května a června 

vyzkoušelo více než 7000 návštěvníků, kteří skrze něj uskutečnili přes 300 elektronických podání. 

Datovou platformu Golemio a její produkty jsme prezentovali prostřednictvím neformálního 

setkání s novináři a také v rámci pravidelného Data eventu pořádaného pro odbornou 

veřejnost. Smart Prague bylo v aktuálním čtvrtletí prezentováno na jedné z prvních 

prezenčních akcí po rozvolnění kovidových opatření, a to na výstavě Udržitelná Praha, kde 

po celou dobu trvání výstavy prezentovalo OICT poutavou audiovizuální formou práci s daty 

pro lepší život v Praze a zejména pak projekt Svoz chytrého odpadu. Tento projekt byl také 

náplní setkání s novináři, které proběhlo pod názvem Městská data ve službách udržitelnosti.  

Team komunikace a marketingu pokračoval na přípravě dvou, pro OICT stěžejních publikací, 

a to Výroční zprávy společnosti a spolupráci na přípravě Smart Prague Indexu. Výroční zpráva 

společnosti byla ve sledovaném období dokončena a schválena příslušnými orgány. Ve 

sledovaném období jsme také pokračovali velmi aktivně v činnostech PR a propagaci 

projektů a činností OICT.  Počet zmínek v celorepublikových médiích za období od 1. 1. 2021 

do 30.  6. 2021 činí již 69, počet zmínek v médiích za metropolitní region a další média činí 

téměř 450. Významným způsobem jsme také zvedli sledovanost na našich sociálních sítích, na 

Facebooku Lítačka aktuálně evidujeme 6400 sledujících a celkový půlroční nárůst 
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sledovanosti o 32 %, na Linked IN OICT narostla sledovanost o 35 % a to pouze organickým 

způsobem bez finanční podpory. 

e) Ondřej Rulík (Štefan Borovský v.z.), ředitel Úseku podpory uživatelů 

V rámci Úseku podpory uživatelů byl ke dni 15.06.2021 předán projekt V Praze jako doma 

včetně nových funkcí pro tuto turistickou sezonu. Mezi hlavní novinky se řadí vstupy na živé 

kulturní akce (letní divadelní scény, koncerty) nebo celodenní jízdenka na historickou tramvaj 

nebo skupinovou vycházku s průvodcem. Na základě těchto novinek vznikly ve webovém 

prostředí nové funkce: možnost zadávat email turisty při rezervaci voucheru, odesílání 

voucheru na email automaticky po rezervaci, možnost využít voucher i při nákupu vstupenek 

na živé akce a na skupinovou vycházku s průvodcem. 

 

Soustavně probíhají aktivity související s rozvojem systému PID Lítačky. V současné době se 

finalizují přípravy k nasazení nového e-shopu pro organizátory dopravy PID a KORID, který bude 

spuštěn na produkci během měsíce červenec. Další podstatnou aktivitou je finalizování 1. 

etapy mobilní aplikace IDOLKA, která zabezpečí komfortní odbavení cestujících v Libereckém 

kraji. Její nasazení do produkčního prostředí očekáváme během následujícího měsíce. V 

mobilní aplikaci PID Lítačka probíhá vývoj BE parkování a multiplatformního SDK, které bude 

možné využít ke zkvalitnění služeb platby za parkovného nejen v mobilní aplikaci PID Lítačce, 

ale i v dalších aplikacích. 

 

Na oddělení Infolinky došlo k převzetí podpory Service desku Magistátu hl. m. Prahy v rámci 

operátorů L0/L1. Naši pracovníci v prostředí SD Unicom pro MHMP předávají tickety a ve 

spolupráci s techniky ve Škodově paláci tvoří podporu pro magistrátní zaměstnance. V rámci 

monitorovacího centra došlo k rozšíření poskytování podpory 365/24/7 pro Datová centra 

MHMP po převzetí dalších katalogových listů. 

 

Na základě dodatku ke smlouvě o poskytování služeb systému pražské turistické karty došlo v 

tomto čtvrtletí ke spuštění pilotního provozu projektu Prague Visitor Pass. Vzhledem k 

opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19, a s tím spojeným utlumeným turismem, probíhá 

pilotní provoz v uzavřeném okruhu uživatelů. V rámci pilotního provozu jsou k dispozici 4 

prodejní místa a lze navštívit 21 pražských atraktivit. 

 

Během 2. čtvrtletí probíhalo nastavování procesu hodnocení v návaznosti na změnu číselníku 

životních situací v kategorii Hodnocení úřadu v mobilní aplikaci Změňte.to. Současná 

metodika hodnocení úřadu, použitá v rámci mobilní aplikace Změňte.to, je v souladu s 

průzkumem spokojenosti, používaným v rámci sebehodnocení podle CAF, které aktuálně 

používá MHMP. Aplikace je rozšířena o možnost výběru životní situace.  
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V rámci projektu Na kole Prahou byla dokončena rozvojová etapa č. II v oblasti „podpory e-

kol, koloběžek a e-koloběžek“. Zároveň byla připravena Veřejná zakázka, jejímž předmětem 

byl provoz a rozvoj aplikace, kdy součástí provozu bylo poskytování „navigačních služeb“.  

 

Oddělení Koordinace MHMP a MČ i nadále pokračovalo ve zdárné implementaci aplikace 

Cityvizor, v současné době jsou aktuálně zveřejňována data 12 městských částí. Probíhá 

zveřejňování dat na testovací instanci pro další zájemce z řad městských částí. Proběhla 

jednání s MČ Praha – Zbraslav, Praha 3 a Praha 8 o reálném zájmu zveřejňovat data jejich 

příspěvkových organizací. V rámci řídící rady celoměstské koncepce byl předložen záměr 

digitalizace schvalovacích procesů finanční kontroly na městských částech a bylo schváleno 

pilotní nasazení na 4 městských částech k 01.01.2022. 

 

V Úseku podpory uživatelů proběhlo v uplynulém čtvrtletí několik personálních i procesních 

změn. Mezi nejvýznamnější personální změny se řadí změna ředitele celého úseku, dále potom 

změna projektového manažera systému PID Lítačka a projektového manažera mobilní 

aplikace PID Lítačka. Vzhledem ke změně organizační struktury jsou očekávány další drobné 

změny, a to jak procesní, tak personální. 

 

 

 

 

 

 

 


