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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 9.12.2021 

č. DR – 9 / 21 

 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 23.10.2021 e-mailovou 

pozvánkou na 9.12.2021 od 10:00 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 (on-line)  

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)  

JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ) 

M. Sc. Petr Suška, (Č/PŘ)  

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí Odboru interních 

služeb společnosti, tajemník DR)  

Ing. Jan Ladin, ředitel Úseku ICT 

Petr Kadlec, společnost Korn Ferry, účast k bodu 3. 

 

Omluvení členové DR: 

 

x 

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

9.12.2021 v 10:10 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 
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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. 

Usnesení č: DR-09/21-01/01 

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-09/21-01/02 

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, který dozorčí rada akceptuje v níže 

uvedeném znění. 

 
Program pro zasedání je následující:  

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 

2. Stvrzení per rollam 
3. Politika odměňování členů představenstva (M. Šandor MP/PŘ) 
4. Zpráva o činnosti PŘ a výsledky hospodaření 3Q /2021 (PŘ) 
5. Obchodně – finanční plán na rok 2022 (M. Šandor MP/PŘ) 
6. Předběžný návrh vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ) 
7. Předběžný návrh nastavení KPI na rok 2022 (PŘ) 
8. Trvalé úkoly / bude řešeno de časových možností členů DR 

1. Portál Pražana – (M. Fišer P/PŘ)  

2. Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – (M. Fišer 

P/PŘ)  

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

4. MOS (M. Fišer P/PŘ)  

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

6. Informace k MKT (M. Šandor MP/PŘ) 

9. Různé / 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-09/21-01/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s 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. revokuje své usnesení přijaté per rollam 
dne 13. 10. 2021, které bylo následně stvrzeno na jednání Dozorčí rady dne 22. 10. 
2021 a zaevidováno pod č. DR-08/21-02/01.“ 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr k zadávacímu řízení na 
veřejnou zakázku s názvem Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové 
nádoby dle přiloženého materiálu.“ (8.11.2021) 
 

2. „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.  schvaluje navýšení úvazku 
vycházejícího ze smlouvy o výkonu funkce, členu představenstva Petru Suškovi 
pověřenému exekutivním řízením Úseku Smart City, inovací a projektového řízení, na 
úroveň odpovídající plnému úvazku, a to s účinností ke dni 1.12.2021.“ (2.12.2021) 
 

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

usnesení: 

Usnesení č: DR-09/21-02/01 

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. 

 

Po projednání formálních bodů bylo na zasedání přizváno představenstvo společnosti. 
 

Ad 3. Politika odměňování členů představenstva (M. Šandor MP/PŘ) 

P. Bláha P/DR vyzval p. Šandora, aby okomentoval překládaný bod. P. Šandor (MP/PŘ) shrnul a 

popsal celkové odůvodnění vložená tohoto bodu: hlavním účelem společnosti je poskytování plnění 

v oblasti ICT technologií, zavádění inovativních řešení a poskytování souvisejících činností pro 

svého zakladatele hlavní město Prahu, její příspěvkové organizace, jí ovládané osoby a městské 

části hlavního města Prahy a plnění dalších úkolů svěřených společnosti tímto zakladatelem. Tento 

obor prochází v poslední době dynamickým rozvojem a očekávání zákazníků se rychle mění, čemuž 

se dodavatelé, mezi které patří i Společnost, musí pružně přizpůsobovat. 

Členové představenstva Společnosti jsou zpravidla pověřeni vedením některého z nejvyšších 

organizačních útvarů Společnosti (exekutivní výkon činnosti). Je tedy přirozené, že na členy 

představenstva jsou aplikovány stejné, či podobné, mechanismy odměňování jako na špičkové 

manažery působící ve Společnosti v rámci pracovního poměru. Získání kvalitních manažerů 

schopných orientovat se v se v sektoru plném změn je obtížné a vyžaduje většinou vyjednávání 

individuálních podmínek s každým kandidátem. 

Politika odměňování členů představenstva byla zpracována Společností ve spolupráci s odborným 

konzultantem - společností Korn Ferry s.r.o., členem mezinárodní skupiny Korn Ferry – která 

k tomuto poskytla metodiku, vycházející z ocenění zastávané pozice z pohledu náročnosti, 

odpovědnosti a pravomocí, možnosti nakládání s majetkem, počtu zaměstnanců, odpovědnosti za 



  

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 4 z 7 

 

investice, rozsahu tržeb, počtu států, ve kterých společnost působí, případně tržní hodnoty 

společnosti apod. Prostřednictvím této metodiky ocenění pozic Společnost zajišťuje porovnání se 

srovnatelnými pozicemi na základě průzkumů odměňování Korn Ferry s.r.o. 

Společnost bude uveřejňovat tuto politiku odměňování na svých webových stránkách. 

K tomuto bodu byl přizván za společnost Korn Ferry p. Kadlec (účast 10.20 – 11.00), který členy 

Dozorčí rady se seznámil s průběhem získávání informací, ze kterých se následně využívají data a 

zodpověděl další dotazy členů dozorčí rady.  

J. Koudelka k tématu uvádí, že je třeba neustále zlepšovat vnímání společnosti jako celku a 

dlouhodobě pracovat na kladných výsledcích odváděné práce.  

DR následně žádá PŘ, aby v rámci tohoto tématu „odměňování“ byla doplněna i analýza 

odměňování zaměstnanců (nejen představenstva). A požadují doplnit pro jednotlivé levely, jaká je 

současná úroveň a jak se změní ve vztahu k nové analýze. (DR žádá o podklady, kde budou jasně 

uvedeny reálné dopady politiky odměňování; DR chce znát dopad zavedení politiky nejen na 

představenstvo, ale i na zaměstnance.) DR se shoduje, že je nutné nejprve obě politiky porovnat a 

následně dojde ke schválení dalšího postupu. 

Po následné diskusi dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-09/21-03/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. neschvaluje Politiku odměňování členů 

představenstva, ve znění dle přiloženého materiálu a žádá představenstvo o doplnění i 

politiky odměňování zaměstnanců včetně uvedení reálných dopadů na rozpočet 

společnosti.“ 

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

 

Ad 4. Zpráva o činnosti PŘ a výsledky hospodaření 3Q /2021 (PŘ) 

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

bodu – Zprávě o činnosti představenstva a výsledků hospodaření za období zahrnující ukončený 3 

Q 2021. 

Členové představenstva seznámili Dozorčí radu s předkládanými dokumenty a výstupy, které 

připravili. P/PŘ okomentoval činnost představenstva za dotčené období, 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 opět zveřejnit na webu OICT.  

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-09/21-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho 
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činnosti a výsledků hospodaření společnosti za období 3Q r. 2021 a žádá představenstvo 

předmětnou Zprávu o činnosti zveřejnit. 

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

 

Ad 5. Obchodně – finanční plán na rok 2022 (M. Šandor MP/PŘ) 

P. Bláha P/DR předal slovo p. Šandorovi MP/PŘ, aby členy dozorčí rady informoval o předloženém 

plánu. 

MP/PŘ informuje Č/DR že došlo společností OICT v souladu s čl. XII bodem 2 písm. i) Stanov 

společnosti ke zpracování obchodně finančního plánu společnosti na r. 2022.  

Představenstvo společnosti vypracovalo návrh obchodně-finančního plánu v termínu do 30. 11. 

tohoto roku a vypracovaný návrh předkládá ke stanovisku dozorčí radě.  

MP/PŘ seznámil Č/DR s obchodně-finančním plánem v podrobnostech. 

K tématu byla vedena diskuse, ve které přítomní Č/DR a hosté řešili dílčí otázky k návratnosti 

vynaložených nákladů na projekty a osobní náklady společnosti na r. 2022. Veškeré dotazy byly 

vyjasněny bez návrhů na úpravy obchodně-finančního plánu. 

 

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-09/21-05/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala obchodně-finanční plánu společnosti 

na r. 2022 ve znění dle předloženého materiálu a na základě svého kladného stanoviska dle 

diskuse souhlasí s jeho předložením jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné 

hromady společnosti na vědomí. 
 

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

 

Ad 6. Předběžný návrh vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ) 

P/DR za souhlasného stanoviska ostatních členů DR projednání tohoto bodu přesunul na 

následující zasedání dozorčí rady v 1/2022. 

 

Ad 7. Předběžný návrh nastavení KPI na rok 2022 (PŘ) 

P/DR za souhlasného stanoviska ostatních členů DR projednání tohoto bodu přesunul na 

následující zasedání dozorčí rady v 1/2022. 

V 11.55 odchází z důvodu dalších neodkladných pracovních povinností C. Klepek (Č/DR)  

8. Trvalé úkoly: 

1. Portál Pražana – (M. Fišer P/PŘ)  
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2. Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – (M. Fišer 

P/PŘ)  

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

4. MOS (M. Fišer P/PŘ)  

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

6. Informace k MKT (M. Šandor MP/PŘ) 

Ad 8.2.  Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – (M. Fišer P/PŘ) 

V rámci řešení trvalých úkolů bylo řešeno téma – Stav Úseku digitalizace. P. Fišer P/PŘ uvedl, že 

OICT momentálně úspěšně ukončuje nábor IT specialistů na manažerské pozice zajištující stabilitu 

v tomto odboru.  

P/PŘ dále zodpověděl dotazy členů DR, kteří se dotazovali zejména na další efektivní zajištění 

fungování celého úseku, a to jak zajištění dalších kapacit, tak způsobů komunikace napříč 

společností i mimo ni. P/PŘ v návaznosti na toto téma uvedl, že ve společnosti dochází 

k implementaci Technologického boardu, který bude pro společnost důležitým milníkem při 

předávání informací.  

Usnesení č: DR-09/21-08/02 

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

stavu Úseku digitalizace“ 

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

Z dalších trvalých úkolů již na dnešním jednáním nebyla žádná další témata projednávána. 

 

Různé / Závěr 

V rámci bodu různé vzešly z DR dotazy na rozhodnutí z ÚHOS (k tématům VZ nákupu HW a MKS). 

DR si vyžádala k těmto dotazům písemná vyjádření. PŘ jim tyto dalo obratem k dispozici. 

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 9. 12. 2021, na pokyn P/DR ve 12:30 hod. ukončené. 

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

 

V Praze dne 09.12.2021 

Zapsala:  Ověřil: 
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Mgr. Gabriela Bednářová 

Vedoucí odboru interních služeb společnosti 

Operátor ICT, a.s., Tajemník dozorčí rady 

 Michal Bláha 

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 

 


