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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 03.09.2021 

č. DR – 7 / 21M 

 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 31.8.2021 e-mailovou 

pozvánkou na 3.9.2021 od 8:30 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) – hlasuje 1 

Bc. Jiří Koudelka (MP/DR) – hlasuje 3  

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) – hlasuje 2 

Petr Říha (Č/DR) – hlasuje 4 

Petr Šula (Č/DR) – hlasuje 5 

Hosté: Michal Fišer MBA (P/PŘ)  

M. Sc. Petr Suška, (Č/PŘ)  

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí Odboru interních 

služeb společnosti, tajemník DR)  

Mgr. Monika Lapáčková (vedoucí Oddělení právního a 

veřejných zakázek) 

Ing. Štefan Borovský (vedoucí Odboru podpory aplikací) 

přizván k bodu „VZ Na kole Prahou“. 

 

Omluvení členové DR: 

 

x 

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

3.9.2021 v 8:35 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.  

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými 

materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.  

 

P. Bláha (P/DR) dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat komplexně za využití 

elektronické komunikace, tudíž v návaznosti na Jednací řád dozorčí rady společnosti je nutné na 
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výzvu předsedajícího u každého usnesení, zřetelně vyjádřit „pro“ návrh, „proti návrhu“ nebo „zdržel 

se hlasování“, a to v abecedním pořadí členů DR. 

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová 

(zapisovatelka) a přizvaní hosté se budou účastnit celého jednání. 

Dozorčí rada netrvá na dodržení lhůt dle Jednacího řádu a z důvodu nezbytnosti řešených témat se 

shoduje na konání mimořádného jednání. 

 

Usnesení č: DR-07/21M-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-07/21M-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, který je v níže 

uvedeném znění s možným odkladem projednání složitějších bodů na dalším zasedání. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 

2. Stvrzení per rollam za proběhlé období 

3. Na kole Prahou – další postup 

4. Záměr zahájení veřejné zakázky s názvem Poskytování služeb v oblasti IT 

5. Zpráva o činnosti a výsledky hospodaření 2Q_2021 

6. Závěr zasedání 

 

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

hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Usnesení č: DR-07/21M-01/03 

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

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 2.  Stvrzení per rollam za sledované období 

 

1) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.  schvaluje navýšení úvazku na 

úrovni 0,5, členu představenstva Petru Suškovi pověřenému exekutivním 

řízením Úseku Smart City, inovací a projektového řízení, a to od 1.7.2021.“ 

(22.6.2021) 

2) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje snížení úvazku na 

úrovni 0,2, členu představenstva Petru Suškovi pověřenému exekutivním 

řízením Úseku Smart City, inovací a projektového řízení, a to od data 5.7.2021.“ 

(9.7.2021) 

3) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:  

• revokuje původní hlasování o usnesení č. DR-03/21–03/01 ze dne 

10.2.2021 ve věci schválení revize stanov (viz přiložený Výpis ze zápisu 

z jednání DR 03/21). 

• projednala návrh změny Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. dle 

přiloženého materiálu a souhlasí s jeho předložením jedinému akcionáři 

k přijetí usnesení.“ (18.7.2021) 

4) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje Strategické cíle 

společnosti na 2. pololetí roku 2021 dle přiloženého materiálu.“ (19.7.2021) 

5) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje vyhodnocení KPI 

představenstva společnosti za 1. pol. r. 2021 ve znění dle přiloženého 

materiálu.“ (29.7.2021) 

 
P/DR konstatoval, že usnesení je nutné formálně stvrdit, a proto dal hlasovat o tomto návrhu 

usnesení: 

Usnesení č: DR-07/21M-02/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam za sledované 

období. 

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

 
 

Ad 3. Na kole Prahou – další postup 

P. Bláha P/DR uvedl důvod zařazení tohoto bodu na dnešní jednání: 

na svém 6.zasedání v letošním roce (2021) Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., požádala 

představenstvo společnosti Operátor ICT, a.s. o úpravu záměru tehdy předložené veřejné zakázky 

tak, aby se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části, a to část vztahující se 

k algoritmům a část vztahující se ke zbytku plnění.  Dozorčí rada zároveň doporučila představenstvu 

zahájit s gesčním odborem jednání na téma motivace gesčního odboru ke zvýšení počtu uživatelů 

aplikace. 

P/DR předává slovo p. Fišerovi / P/PŘ, aby členům dozorčí rady představil aktualizované parametry 
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navrhované veřejné zakázky a informoval o vývoji tohoto projektu. 

M. Fišer přizval k tomuto bodu p. Borovského, vedoucího odboru podpory aplikací (účast na jednání 

08.45-9.15 hod), který sdělil, že v průběhu období od minulého zasedání probíhaly tržní konzultace 

a analyzovaly jsme možnosti / klady i zápory dvou navržených možností. První z možností 

pojednává o vysoutěžení VZ jako celku. Zde vyhodnocujeme jako největší riziko při vypsání VZ 

možnost jejího vnímání jako „vendor lock-in“ Neboť dodavatel bude držet komplexní šíři předmětu 

plnění a bude mít ve správě celý produkt. Druhá varianta VZ je rozdělení celého předmětu plnění 

na mobilní aplikaci včetně její podpory a na druhou část poskytnutí licencí k navigačním službám, 

zajištění jejich rozvoje a následujícího reportingu. Benefitem u této varianty je ověření nákladů na 

zejména na navigační službu jako takovou (na rozdíl od varianty první) a snížení rizika „vendor lock-

in“ jelikož předmět plnění a celý produkt je rozdělen na dvě části. Rizikem této varianty je možnost 

vysoutěžení obou částí současně, kdy postavení mezi dodavateli bude na sobě závislé. 

Předpokládá se zde také nárůst externích nákladů na provoz, kdy každá část z důvodu oddělení 

provozu vyjde dráž. Dojde také k navýšení nákladů na projektové řízení, a to z důvodu složitější 

koordinace od dvou dodavatelů. Největším rizikem u druhé varianty je nedodržení smluvních 

závazků vůči Odboru dopravy (objednatel/MHMP). Na základě těchto shrnutí nedoporučujeme 

plnění zakázku dělit. 

V následující diskusi p. Borovský zodpověděl dotazy členů DR. Následně DR požádala 

představenstvo / p. Borovského, aby připravil souhrnný plán, který bude součástí schvalovaných 

podkladů a bude v něm uvedeno, kdy je předpokládaná doba, že dojde k přechodu na intermodální 

systém. „Plán převzetí“ bude následně nedílnou součástí podkladů ve schvalovacím procesu.  

DR se dále shoduje na vložení / zapracování tohoto tématu do KPI vedení společnosti na 

1.pol.2022. 

Vzhledem tomu, že upravený záměr není formálně schválen představenstvem společnosti, je nutné 

zajistit toto doplnění. Následně dle rozhodnutí Dozorčí rady může dojít ke schválení záměru formou 

per rollam příp. na následujícím zasedání.  

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/21M-06/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí přednesené informace a žádá 

představenstvo společnosti, aby připravilo podklady pro veřejnou zakázku jako celek, za 

podmínky vypracování plánu převzetí, který bude jeho nedílnou součástí.“ 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 4. Záměr zahájení veřejné zakázky s názvem Poskytování služeb v oblasti IT 

P. Bláha P/DR předal slovo p. Fišerovi P/PŘ, aby členy dozorčí rady informoval o předkládané 

veřejné zakázce.  

P/PŘ následně shrnul členům DR předložené informace, že veřejná zakázka je vyhlašována za 

účelem zajištění doplnění interních kapacit společnosti na pozicích Solution architekt, IT analytik, 

Enterprise architekt a business analytik v období 3 let od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby rozdělenou na 2 části. Dodavatelé 

mohou podat nabídku do jedné i do obou částí veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky činí 15.812.500, - Kč bez DPH, čehož předpokládaná hodnota Části 1. - Poskytování služeb 

solution architektury a IT analýzy činí 8.700.000, - Kč bez DPH a předpokládaná hodnota Části 2. - 

Poskytování služeb enterprise architektury a business analýzy činí 7.112.500, - Kč bez DPH. Tyto 

hodnoty jsou zároveň stanoveny jako ceny maximální. Hodnocení proběhne na základě ekonomické 

výhodnosti nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. V rámci obou částí veřejné zakázky je od 

dodavatelů požadováno prokázání základní a profesní způsobilosti a ekonomické a technické 

kvalifikace. Před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky dále vybraný dodavatel doloží 

pojistnou smlouvu (pojistný certifikát), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5.000.000, 

- Kč.   

  

V případě uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky lze služby v rámci specifikovaných pozic 

čerpat buď v režimu služeb vykonávaných dle pokynů objednatele (bodyshopping) s automatickou 

akceptací objednávek nebo v režimu služeb s definovaným výsledkem (dílo) na základě režimu 

poptávka, nabídka, objednávka.  

 
K tématu byla vedena diskuse, jejíž hlavním tématem je zajištění kapacit, které udrží know-how ve 

firmě. Projekty tedy budou řešeny zejména in-house. P/PŘ uvádí, že na najímání expertních kapacit 

OICT prioritně pracuje. Momentálně probíhají dvě výběrové řízení na vedoucího digitalizace i 

vedoucího celého odboru. P. Říha Č/DR ve vztahu k přednesené zakázce navrhuje, abychom 

každou roli pojali tak, že nabírat budeme externí zdroje na 60% každé role a dalších 40% budeme 

doplňovat z vnitřních zdrojů, a to za podmínky, že oba zdroje budou spolupracovat souběžně. Tím 

dojde k udržení know-how ve společnosti / Praze. DR tento návrh kvituje a poukazuje na prioritu 

náboru / udržení interních zdrojů. 

 

Členové DR se shodují na požadavku předávání pravidelného čtvrtletního reportingu, ze 

strany PŘ, o čerpání z této smlouvy. Tyto výstupy žádá DR dostávat za stejné časové období jako 

zprávu o činnosti PŘ. 

 

Dále se DR shoduje na vložení tématu – čerpání ze smlouvy „Poskytování služeb v oblasti IT“ 

- do KPI vedení společnosti na 1.pol.2022. 
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Z důvodu špatného připojení p. Klepka Č/DR je tento bod odhlasován pouze v čtyřčlenném složení. 

P. Klepek nebyl u projednávání tohoto bodu přítomen.  

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/21M-04/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí sdělené informace a žádá 

představenstvo společnosti k záměru zahájení veřejné zakázky s názvem Poskytování 

služeb v oblasti IT upravit textaci u popisů rozdělení využití rolí na 60 % externí zdroje ku 40 

% interních zdrojů.“ 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

 

Ad 5. Zpráva o činnosti a výsledky hospodaření 2Q_2021 

P/DR otevřel další bod jednání a požádal P/PŘ p. Fišera o komentář.  

P/PŘ tedy okomentoval činnost představenstva za období 2Q 2021, seznámil členy dozorčí rady 

s výsledky hospodaření a zodpověděl dotazy členů DR. Členové DR nemají k předloženým 

dokumentům výhrady a shodují se na potřebě dokument se zprávou o činnosti představenstva za 

sledované období zveřejnit na webu OICT.  

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-07/21M-05/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho 

činnosti a výsledků hospodaření společnosti za období 2Q r. 2021 a žádá představenstvo 

předmětnou Zprávu o činnosti zveřejnit. 

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

 

 

Závěr 

Ve vztahu k vyčerpání plánované časové dotace žádné další téma nebylo otevřeno.  Pro absenci 

jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů bylo jednání dozorčí rady 

Operátor ICT, a.s. dne 3. 9. 2021, na pokyn P/DR v 10:00 hod. ukončené. 

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

 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 23.9.2021) 
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V Praze dne 3.9.2021 

 

Zapsala:  Ověřil: 

   

   

Mgr. Gabriela Bednářová 

Vedoucí odboru interních služeb společnosti 

Operátor ICT, a.s. 

Tajemník dozorčí rady 

 Michal Bláha 

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 

 

 


