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Operátor ICT, a.s.  

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

ZÁPIS  

z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost), 

dne 22.10.2021 

č. DR – 8 / 21 

 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 16.10.2021 e-mailovou 

pozvánkou na 22.10.2021 od 11:00 hod. místem jednání byla uvedena zasedací místnost 

společnosti Operátor ICT, a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese ulice Dělnická 213/12, 170 00 

Praha 7, a možnost účasti za využití elektronické komunikace.   

Přítomní členové DR: Michal Bláha (P/DR) – 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) – připojen pomocí elektronické 

komunikace – hlasuje 5 

Hosté: Michal Fišer, MBA (P/PŘ)  

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. (MP/PŘ) 

M. Sc. Petr Suška – připojen pomocí elektronické 

komunikace – (Č/PŘ)  

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí Odboru interních 

služeb společnosti, tajemník DR)  

Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT) 

Omluvení členové DR: 

 

x 

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

22.10.2021 v 11:00 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 i za využití elektronické 

komunikace, tudíž v návaznosti na Jednací řád dozorčí rady společnosti je nutné na výzvu 

předsedajícího u každého usnesení, zřetelně vyjádřit „pro“ návrh, „proti návrhu“ nebo „zdržel se 
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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. 

 

Usnesení č: DR-08/21-01/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Mgr. 

Gabriela Bednářová. 

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

 

Usnesení č: DR-08/21-01/02 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s účastí hostů na jednání. 

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

 

P. Bláha se následovně vyjádřil k zaslanému programu jednání a po krátké diskuzi navrhl jeho 

úpravu dle důležitosti projednávaných bodů.   

 

Původně navrhovaný program zasedání:  
1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 

2. Stvrzení per rollam 
3. Schválení záměru Veřejné zakázky „Vybrané služby k programovému vybavení a 

technologiím ECC®/IVISEC®“ – DR schválení záměru (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 
4. Informace o průběžném výsledku hospodaření– DR na vědomí (M. Šandor, MP/PŘ) 
5. Informace o přípravě politiky odměňování členů představenstva – analytická část (M. 

Šandor MP/PŘ) – DR na vědomí 
6. Schválení záměru Veřejné zakázky „Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure 

prepayment“ DR schválení záměru (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

7. Trvalé úkoly vysoké priority k řešení: 

1. Portál Pražana – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / 

personální kapacity (M. Fišer P/PŘ)  

2. Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – celkový 

stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity (M. Fišer 

P/PŘ)  

3. MKS (M. Šandor MP/PŘ / J. Ladin, ředitel úseku ICT) – informace 

k 3stranné smlouvě s MHMP a TSK / aktuální stav projektu MKS 

4. Přehled inovačních projektů (spolupráce OICT, MHMP a příspěvkové 

organizace) 

5. Lítačka – informace k incidentu v 9/2021 (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

 
Trvalé úkoly ostatní / bude řešeno de časových možností členů DR 

6. MOS (M. Fišer P/PŘ)  

7. EIDAS (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

8. Informace k MKT (M. Šandor MP/PŘ) 

8. Závěr zasedání 



 

 

CITLIVÉ 

 

 

Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00 

IČO: 02794281, DIČ: CZ02794281, OR: Městský soud v Praze, oddíl B vl. 19676 Stránka 3 z 7 

 

Návrh upraveného programu zasedání:  
 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 

2. Stvrzení per rollam za sledované období 
3. Trvalé úkoly vysoké priority k řešení: 

1. Portál Pražana – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / 

personální kapacity (M. Fišer P/PŘ)  

2. Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – celkový 

stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity (M. Fišer 

P/PŘ)  

3. MKS (M. Šandor MP/PŘ / J. Ladin, ředitel úseku ICT) – informace 

k 3stranné smlouvě s MHMP a TSK / aktuální stav projektu MKS 

4. Schválení záměru Veřejné zakázky „Vybrané služby k programovému vybavení a 

technologiím ECC®/IVISEC®“ – DR schválení záměru (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

5. Schválení záměru Veřejné zakázky „Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure 

prepayment“ DR schválení záměru (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

6. Závěr zasedání 

 

Neprojednané body projedná DR na následujícím zasedání (předběžně 11/21):  

7. Informace o průběžném výsledku hospodaření– DR na vědomí (M. Šandor, MP/PŘ) 
8. Informace o přípravě politiky odměňování členů představenstva – analytická část (M. 

Šandor MP/PŘ) – DR na vědomí 
9. Trvalé úkoly: 

1. Přehled inovačních projektů (spolupráce OICT, MHMP a příspěvkové 

organizace) 

2. Lítačka – informace k incidentu v 9/2021 (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

3. MOS (M. Fišer P/PŘ)  

4. EIDAS (J. Ladin, ředitel Úseku ICT) 

5. Informace k MKT (M. Šandor MP/PŘ) 

 

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-08/21-01/03 

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

odložením neprojednaných bodů na další zasedání. 

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 záměr zahájení veřejné 

zakázky s názvem Poskytování služeb v oblasti IT.“ (19.9.2021) 

2) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr veřejné zakázky 

s názvem Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických 

aplikací „Na kole Prahou“ dle přiloženého materiálu.“ (7.10.2021) 

3) „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr veřejné zakázky 

s názvem Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby dle 

přiloženého materiálu.“ (7.10.2021) 

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

usnesení: 

Usnesení č: DR-08/21-02/01 

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. 

 
 

3. Trvalé úkoly vysoké priority k řešení: 

1. Portál Pražana – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / 

personální kapacity (M. Fišer P/PŘ)  

2. Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – celkový 

stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity (M. Fišer 

P/PŘ)  

3. MKS (M. Šandor MP/PŘ / J. Ladin, ředitel úseku ICT) – informace 

k 3stranné smlouvě s MHMP a TSK / aktuální stav projektu MKS 

Ad 3.1.  Portál Pražana – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální 

kapacity (M. Fišer P/PŘ) 

V rámci tohoto bodu byl vyzván k jeho okomentování M. Fišer P/PŘ, který seznámil členy DR 

s aktuální situací a vývojem v rámci plnění jednotlivých částí projektu Portálu Pražan. Zmínil 

momentální běžící práce na funkčních celcích i zvýšený vývoj nákladů na realizaci jednotlivých 

projektů na straně OICT zejména na lidské zdroje oproti původním částkám, které na tyto kapacity 

byly plánovány při uzavírání a schvalování objednávek na MHMP. 

Členové Dozorčí rady kladou důraz na specifický přístup k zaměstnancům, zejména na 

vývojářských pozicích, u kterých práce v sídle společnosti dle názoru členů dozorčí rady nemusí být 

podmínkou. P/PŘ souhlasí s tímto vyjádřením, avšak upozorňuje na celkové složení společnosti, 

kdy vývojářské pozice zaměstnanců tvoří minoritní část. U některých pozic je však pracovní místo 

nezbytnou součástí jejich pracovního výkonu.  
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K tématu následně proběhla diskuse se zaměřením se na vhodné nástroje personální strategie 

s tím, že rozvoj a aktualizace personální politiky patří mezi činnosti, kterým se představenstvo 

pravidelně věnuje.  

 

Usnesení č: DR-08/21-03/01 

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

stavu projektu Portál Pražana.“ 

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

 

 

Ad 3.2.  Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – celkový stav 

projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity (M. Fišer P/PŘ) 

V rámci tohoto bodu byl opět vyzván k jeho okomentování M. Fišer P/PŘ, který seznámil členy DR 

s aktuálním stavem Úseku digitalizace. P/PŘ uvádí, že se nám nově podařilo obsadit pozice 

vedoucího vývoje a Back-end vývojáře. Prozatím se v OICT nedaří obsadit místo ředitele 

úseku digitalizace ani místo vedoucího odboru. Byl rovněž projednáván celkový počet 

náborů a výstupů v rámci společnosti a tohoto úseku za rok 2021 a možnosti úpravy 

personální strategie v rámci společnosti jako celku i ve vztahu ke specifickým pozicím.  

 

Usnesení č: DR-08/21-03/02 

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

Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury“ 

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

 

Na zasedání přichází ve 12.30 Jan Ladin, ředitel Úseku ICT. 

 

Ad 3.3.  MKS (M. Šandor MP/PŘ / J. Ladin, ředitel úseku ICT) – informace k 3stranné 

smlouvě s MHMP a TSK / aktuální stav projektu MKS 

K tomuto bodu byl přizván J. Ladin, ředitel Úseku ICT, který okomentoval MKS v celkovém kontextu.  

Dozorčí rada se následně dotazovala na 3strannou smlouvu. K tomuto tématu předal informace M. 

Fišer P/PŘ, který zároveň shrnul pozitiva i rizika tohoto materiálu. Zároveň však dodal, že prozatím 

není schválena čistá podoba smlouvy.  

Po zodpovězení dotazů ve vzájemné diskuzi dal P/DR hlasovat o následujícím usnesení: 

 

Usnesení č: DR-08/21-03/03 
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„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí sdělené informace k projektu 

Městského kamerového systému.“ 

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

 

 

 Zasedání ve 12:50 opouští z důvodu dalších neodkladných pracovních aktivit Cyril Klepek (Č/DR) 

 

Ad 4. Schválení záměru Veřejné zakázky „Vybrané služby k programovému vybavení a 

technologiím ECC®/IVISEC® 

P. Bláha P/DR k projednání tohoto bodu přizval pozvaného hosta pana J. Ladina, ředitele Úseku 

provozu, a pana Kamila Kačera, vedoucího útvaru Delivery. P. Bláha P/DR, předal slovo tomuto 

týmu, aby informovali členy představenstva o předkládané veřejné zakázce k programovému 

vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®. 

K tématu uvedl základní informace pan Jan Ladin, do jehož úseku projekt MKS spadá, a to ve vztahu 

ke kalkulaci předpokládané hodnoty a ve vztahu ke změně předmětu plnění. Předmětem plnění této 

veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu, 

programového vybavení a technologií ECC®/IVISEC® jakožto dílčí samostatné technologie užívané 

hl. m. Prahou v rámci Městského kamerového systému Integrovaného kamerového systému a 

dalších propojených systémů. Programové vybavení a technologie ECC®/IVISEC® zajišťují 

podporu procesů a činností uživatelů při řešení bezpečnostních problémů v HMP v rámci jejich 

operačních středisek a monitorovacích pracovišť, a to jak za běžných událostí, tak při řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16.905.000, - Kč bez DPH. S ohledem na tuto 

skutečnost je záměr veřejné zakázky předložen ke schválení na dnešním jednání dozorčí rady. 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-08/21-04/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr k zahájení veřejné zakázky s 

názvem „Vybrané služby k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®“, ve 

znění dle přiloženého materiálu.“ 

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

 

Ad 5. Schválení záměru Veřejné zakázky „Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure 

prepayment“ 

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

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Azure prepayment společnosti Microsoft, kód 

6QK-00001 (dále jen Microsoft AZURE), a to prostřednictvím programu Enterprise Agreement / 

Server and Cloud Enrollment (EA/SCE) jako předplaceného cloudového prostředí společnosti 

Microsoft navazující na aktuálně realizované projekty společnosti. Zejména jde o Portál Pražana 
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s jeho přibývajícími agendami, výhledově i další projekty či jejich dílčí části (např. Intermodální 

plánovač trasy, Parkování, Chytrý svoz odpadu a další menší aplikační weby).  účelem veřejné 

zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky je stanovena na 6.000.000, - Kč bez DPH po dobu 36 měsíců nebo do naplnění 

uvedeného limitu.    

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-08/21-05/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr veřejné zakázky s názvem 
Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure prepayment, a to za podmínky, že ke každému 
projektu bude doloženo efektivní zhodnocení využitelnosti.“  

Hlasování: pro 4 – 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 22. 10. 2021, na pokyn P/DR ve 13:30 hod. ukončené. 

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

v návaznosti na nutnost probrání témat, které se dnes nevešly do stanovené časové dotace. 

 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 24.11.2021) 

 

V Praze dne 22.10.2021 

 

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. 

 

 


