
 

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 7.- 9. měsíce 2021, tj. 3. čtvrtletí 2021, 

je vypracována jednotlivými řediteli úseků a 

předkládána na 9. 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 3. čtvrtletí 2021 

 

Ve třetím kvartále roku 2021 se Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. neusnesla na 

žádných personálních změnách ve vedení společnosti.  

Vedení společnosti pracuje je složení:  

o Předseda představenstva Michal Fišer MBA je pověřen exekutivním řízením Úseku 

digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury / Úseku provozu   

o Místopředseda představenstva JUDr. Matej Šandor Ph.D. řídí Úsek financí, služeb 

a rozvoje obchodu  

o Člen představenstva Petr Suška MSc. řídí Úsek Smart City, inovací a projektového 

řízení 

o Jan Ladin je ředitelem Úseku provozu 

 

 

 

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 

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    

 

 

Název úseku 

stav 

do 

31/3     

2Q     

3. 

čtvrtletí 

     

4Q     

stav 

do 31/3     

2Q     

3. 

čtvrtletí 

     

4Q     

stav 

do 31/3     

2Q     

3. 

čtvrtletí 

     

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 digitalizace, 

rozvoje aplikací a 

IT architektury 

x  x 30      x x 12    x x   42    

Úsek financí, 

služeb a rozvoje 

obchodu 

x   x 36      x  x 42    x  x   78    

Úsek provozu x  x  83     x x 13      x  x  96    

Úsek Smart City, 

inovací a 

projektového 

řízení 

x    x 37      x  x 32      x   x  69      

Celkem    181   179    186     77    83  99      258    262   285     
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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 3. čtvrtletí 2021 nebyl navýšen 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 3. čtvrtletí 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 jsou pro společnost rizikové stále trvající potíže spojené 

s momentálním postcovidovým obdobím. O dílčích rizicích informují jednotliví 

ředitelé v rámci svých úseků. 

 

f. Informace o schváleném Organizačním řádu společnosti a jeho změnách 

Ve sledovaném období došlo ke změně organizační struktury, a to od 1.7.2021. 
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Ad _3 Informace o významných událostech za sledované období za jednotlivé úseky 

a. Michal Fišer, předseda představenstva 

Manažerské shrnutí: 

I během třetího čtvrtletí roku 2021 se naše společnost, stejně jako většina odvětví v České 

republice, postupně zotavovala z dopadů protiepidemických opatření. V měsících červenci 

až září se ovšem drtivá většina zaměstnanců již postupně vrátila do kanceláří naší společnosti.  

Ve třetím čtvrtletí jsme se již plně adaptovali na novou organizační strukturu, která se ukázala 

jako velmi efektivní a pomáhající nám naplňovat motto naší společnosti „Vytváříme 

technologickou budoucnost pro lepší život v Praze“.  

Velikou výzvou pro Operátora ICT bylo začlenění nového tarifu Pražské integrované dopravy, 

a to jak do mobilní aplikace PID Lítačka, tak i e-shopu pidlitacka.cz. Veškeré změny ovšem 

nakonec proběhly bez významnějších problémů. Stejně tak kolegové a kolegyně z přepážek 

ve Škodově paláci a na infolince skvěle zvládli tradiční nápor zákazníků se začátkem školního 

a akademického roku.  

S uvolňováním protiepidemických opatření jsme se mohli konečně účastnit několika 

významných akcí.  Na začátku měsíce září jsme se s kolegy napříč společnosti zúčastnili 

pravidelné akce e-government 20:10 v jihomoravském Mikulově, která je věnovaná 

digitalizaci státní správy a samospráv. Na konci září (20.-21.) se poté naše společnost 

prezentovala po několika odkladech v Hradci Králové na akci ISSS 2021. Zde jsme kromě 

mobilních aplikací, které vyvíjíme a provozujeme pro Magistrát hlavního město Prahu, 

představili i náš Smart Prague projekt Chytrý svoz odpadu.   

b. Michal Fišer, předseda představenstva, pověřen řízením Úseku digitalizace, 

rozvoje aplikací a IT architektury 

Ve 3. čtvrtletí v odboru aplikací a dopravních systémů i nadále probíhají aktivity 

související s rozvojem systému PID Lítačky. Během letních měsíců probíhaly 

předprodukční úpravy nového e-shopu, který bude v průběhu podzimu spuštěn 

v pilotním provozu paralelně se stávajícím, kdy je v průběhu prosince plánováno 

jeho odstavení. Další podstatnou aktivitou bylo finalizování mobilní aplikace 

IDOLKA, která zabezpečí komfortní odbavení cestujících v Libereckém kraji.  

  

V projektu Parkování PID Lítačka došlo k dokončení hlavních vývojových prací na 

BE a BO části, implementace ApplePay, nastavení monitoringu provozu a byl 

zahájen vývoj FE části mobilní aplikace. 

  

Rovněž proběhl, ve spolupráci s ROPID, vývoj a nasazení první fáze Benefitního 

programu pro vybrané poskytovatele bikesharingových služeb Rekola a NextBike. 



7 

Zároveň došlo ke spuštění šestiměsíčního zkušebního provozu, kdy tito 

poskytovatelé upravili své mobilní aplikace tak, aby bylo možno ověřit pomocí 

účtu v systému PID platnost kuponů konkrétního uživatele. V případě, že má 

uživatel platný kupon, je mu umožněno zapůjčit si kolo čtyřikrát denně na 15 minut 

zdarma. 

  

Během 3. čtvrtletí byla dokončena analýza a zadání pro funkci cappingu jízdenek, 

který bude uživatelům PID Lítačky garantovat maximální cenu za denní 

krátkodobé jízdenky, a to právě ve výši celodenní jízdenky. 

  

V rámci spuštění pilotního provozu aplikace PVP testují zaměstnanci MHMP 3 

prodejní místa, kde si mohou zakoupit kartu PVP a uplatnit jí na vybraných 

pražských atraktivitách. Během 3. čtvrtletí bylo vydáno přibližně 300 karet a 

proběhlo přibližně 690 návštěv na akceptačních místech. Od října dojde v rámci 

pilotního provozu také k zapojení mobilní aplikace PVP a testování celého 

procesu ze strany zaměstnanců PCT a OICT. 

  

Projekt V Praze jako doma navázal, obohacen o nové funkcionality, na úspěšný 

loňský rok. Pro letošní rok probíhal tento projekt na podporu turistického ruchu a 

kultury v hlavním městě přes léto v termínu 01.07. až 31.08. Celkově se do projektu 

zapojilo přibližně 300 ubytovacích zařízení a body bylo možné uplatnit až na 150 

atraktivitách. Celkově se za 2 měsíce vydalo návštěvníkům Prahy 76 600 voucherů, 

v rámci kterých bylo využito 167 800 bodů. 

  

U projektu Na kole Prahou byla dokončena rozvojová etapa č. III, jejíž předmětem 

bylo rozšíření aplikace o mód chůze/běh. V průběhu 3. čtvrtletí byla 

představenstvem a dozorčí radou OICT odsouhlasena realizace nadlimitní 

zakázky s předmětem podpory a rozvoje aplikace Na kole Prahou, a to včetně 

navigačních služeb. 

  

V rámci projektu Moje Praha byla objednateli úspěšně představena 

„Vize“ nového směru a rozvoje aplikace, a to na plénu komise ICT. Na základě 

schválené vize byla zpracována a předložena cenová nabídka na první 

rozvojovou část v oblasti Redesignu UI a UX. 

  

Ve 3. čtvrtletí bylo dokončeno nastavení procesu hodnocení úřadu pomocí 

aplikace Změňte.to. V rámci této fáze byl upraven číselník životních situací včetně 

navázání na nové QR kódy a propojení s databází. Díky tomuto kroku mohlo dojít 

k funkčnímu provázání s manažerským dashboardem Golemio BI, kde je možné 

sledovat aktuální statistiky týkající se odeslaného hodnocení. Dále došlo k 
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nastavení a uzpůsobení hodnotícího kiosku včetně odpovídajícího buildu, kdy 

jsou jeho funkce testované na Odboru dopravně správních činnosti na Pankráci. 

  

c. Matej Šandor, místopředseda představenstva, ředitel Úseku financí, služeb a 

rozvoje obchodu 

Ve 3. čtvrtletí roku 2021 se společnost opět přizpůsobila aktuální pandemické 

situaci, která byla v letních měsících, z důvodu aktuálních rozvolnění, vnímána 

s optimismem. Z pohledu bezpečnosti zdraví však společnost dále respektuje 

dříve vypsaná hygienická pravidla a neustupuje ze svého zavedeného standardu, 

jako všudypřítomnost dezinfekčních prostředků a řádný úklid prostor. 

 

3. čtvrtletí z pohledu úseku financí, služeb a rozvoje obchodu přinesl řadu změn, 

od 1.7. začala platit nová organizační struktura, která si žádala intenzivní přípravy 

již v průběhu jara. COVIDová situace se začala citelně vylepšovat, zaznamenal 

se nižší počet infikovaných a zaměstnanci začali být více fyzicky v práci. Došlo 

také k propagování očkování proti COVIDu, firma se postavila jako podporovatel 

této myšlenky a motivuje své zaměstnance k očkování.  

V průběhu celého kvartálu se začala postupně implementovat celofiremně 

aplikace „Vykazování“, která přinesla jednodušší a transparentnější pohled na 

odpracovanou dobu zaměstnanců z hlediska jejich vytíženosti na jednotlivých 

zakázkách/projektech. Nové uskupení delivery týmů si vyžaduje specifický přístup 

a řada nastavovaných procesů se stále řeší.  

V průběhu 3. čtvrtletí rovněž proběhly schůzky k přípravě nového rozpočtu OICT 

na rok 2022 ve vztahu k Magistrátu hl.m.Prahy a z toho plynoucí jednání k přípravě 

nového Obchodně finančního plánu na rok 2022, jehož návrh bude schvalován 

během konce roku 2021 na Dozorčí radě společnosti.   

 

Od 1.7. ve společnosti také vzniklo nové oddělení rozvoje obchodu, jehož hlavní 

prioritou je podpora a spolupráce na obchodní činnosti napříč všemi odbory 

společnosti v oblasti rozvoje obchodu.  

 

Od září letošního roku začal OICT nad rámec zákonných povinností otevřeně 

soutěžit veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 000 Kč bez DPH.  Jedná se tedy 

o další posilnění principu transparentnosti v OICT. Rovněž během tohoto čtvrtletí 

pokračovala příprava na zavedení ISO 37 001 na systémy protikorupčního 

managementu.  
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d. Petr Suška, člen představenstva, ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového 

řízení 

Třetí čtvrtletí tohoto roku bylo klíčovým obdobím úseku z pohledu organizační 

změny. V rámci nově vzniklého úseku došlo k vytvoření Odboru Smart City a 

inovací a Odboru integrace a zpracování dat. Nově bylo zřízeno tzv. Delivery 

oddělení projektové kanceláře. V rámci tohoto čtvrtletí tak docházelo k 

postupnému předávání informací a nastavení vzájemné spolupráce jak uvnitř 

OICT, tak s klíčovými odbory MHMP. Spolupráce byla navázána i se soukromým 

sektorem, kde byly řešeny otázky společných projektů. 

  

Během tohoto období došlo v rámci Odboru Smart City a inovací ke schválení 

Radou HMP (30. 8.) smlouvy na rutinní provoz Zjišťování intenzity pěší dopravy v hl. 

m. Praze. Dále byla výše zmiňovanou Radou (13. 9.) schválena objednávka na 

zajištění projektové podpory vítězných týmů projektu #NAKOPNIPRAHU2.  

Během tohoto čtvrtletí došlo ke spuštění pilotního provozu projektu s názvem 

Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení (Chytré značky). 

Dále byly zrealizovány předběžné tržní konzultace s potencionálními dodavateli k 

projektu Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 

2030.  

Za zmínku stojí také vyvinutí prototypu enginu, získání dalších datových sad, 

zpracování UX a obdržení zdrojových kódů u projektu Intermodálního plánovače 

trasy. V průběhu třetího kvartálu došlo v rámci projektu Dálkový odečet energií 

(spolupráce s Prahou 10) k instalaci senzorů pro odečet energie a vody.  

Na webové stránky smartprague.eu byl přidán dashboard znázorňující Mám 

nápad v číslech, tzn. počty a stav přijatých nápadů. Vytvořena byla také nová 

webová záložka Smart Prague Index, kde lze nalézt grafy nejdůležitějších 

indikátorů za každou z šesti oblastí Smart City. 

V září byla vydána nová ročenka Smart Prague Index za rok 2020, která je 

dostupná v tištěné či digitální verzi (na webu smartprague.eu). 

  

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

integrace dat a zpracování business intelligence. Během 3. čtvrtletí roku 2021 byly 

realizovány další use-cases v oblasti dopravy, mezi největší projekt patřilo 

dokončení implementace API na odjezdové tabule a polohy MHD pro ROPID a 

pro otevřená data. Byla realizována analýza duplicit přihlášek do domů sociální 

péče, výrazný posun nastal v projektu JIS (jednotný informační systém), kde byly 

vytvořeny základní architektonické návrhy budoucího systému. Byl vytvořen 

systém na prezentaci přepravních dat pro IDSK. Dále pokračuje spolupráce na 

Intermodálním plánovači tras, kde jsou postupně integrovány nejdůležitější 

datové zdroje z Národního dopravně informačního centra.  
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Oddělení Delivery projektové kanceláře zahájilo práce na implementaci 

jednotné metodiky vedení projektů, jejich evidenci, stav a hodnocení klíčových 

výkonnostních ukazatelů. 

  

Ve sledovaném období se konaly a následně byly uskutečněny tyto formální i 

neformální setkání: 

  

- Přednáška o Smart Prague studentům právnické fakulty UK (19. 7.) 

- Setkání s hejtmankou v rámci spolupráce se středočeským krajem (20. 7.) 

- 14. jednání Komise Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v HMP (6. 9.) 

- 20. Pracovní skupina Smart Prague (8. 9.) 

- Prezentace projektu Chytrý svoz odpadu na ISSS v Hradci Králové (20. – 21. 9.) 

- Sdílení zkušeností v oblasti Smart City s kolegy ze Zlínského kraje (24. 9.) 

 

e. Jan Ladin, ředitel Úseku provozu  

3. čtvrtletí roku 2021 bylo pro úsek provozu zátěžové. Služby specialistů v DC 

Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) se posunuly do úplného finále 

a od 1. září již provozujeme všechny katalogové listy služeb v datových centrech 

MHMP.   

Služby pro městkou společnost Technologie Praha jsou stále poskytovány a OICT 

předložilo několik rozvojových návrhů pro další období. 

Úsek provozu ve třetím čtvrtletí posunul procesy v souladu s metodikou ITIL 

vydáním aplikačního katalogu OICT. 

V rámci služeb pro MHMP pokračujeme s výměnou techniky. Letní měsíce plné 

dovolených sice neumožnily akční materiálně technickou obnovu uživatelů 

v původně očekávaných intencích, ale v září se spustila obnova naplno. 

V oblasti kvality jsme získali rekvalifikaci ISMS, a tak je 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 nové infrastruktuře (diskové pole). 

Registr optické infrastruktury 

V rámci Registru optické infrastruktury byla ustanovena pracovní skupina a řešena 

specifika účastníků Memoranda týkající se aktualizace dat, přičemž 

implementace aktualizovaných dat obdržených od účastníků Memoranda bude 

pokračovat ve 4. čtvrtletí. Zároveň probíhala jednání s odborem informatické 

infrastruktury Magistrátu hlavního města Prahy týkající se možného využití městské 

optické infrastruktury v rámci Pražské metropolitní datové sítě MePNet. 

Datová centra MHMP 
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V projektu Městského kamerového systému byly řešeny provozní záležitosti se 

zainteresovanými stranami, dále byly ve spolupráci s MHMP realizovány některé 

změnové požadavky nad rámec provozní smlouvy, jako například Active 

Directory, load balancery, redundance MKS v DC5 apod. Byla zahájena jednání 

a diskuze o budoucím uspořádání smluvních vztahů mezi hlavním městem Praha 

a jeho dceřinými společnostmi Operátor ICT, a.s. a Technologie hlavního města 

Prahy, a.s.  

V rámci projektu byla u vybraných serverů dokončena migrace nebo byly 

realizovány přípravné činnosti pro migraci z technologického prostředí NÚB a JUN, 

které budou pokračovat v dalším kvartálním období. 

 

Na straně Odboru podpory uživatelů došlo ve 3. čtvrtletí roku 2021, i přes 

doznívající pandemická opatření, k nárustu počtu žadatelů o službu Lítačky. 

Během tohoto období přišlo využít našich služeb ve Škodově paláci přibližně 

22tisíc klientů. Zvýšený nárůst lze zaznamenat rovněž na našich expresních místech 

poboček Českých drah. Za 3. čtvrtletí 2021 došlo k obsluze až dvojnásobného 

počtu klientů oproti předchozím obdobím.  

Zvýšený počet dotazů a požadavků klientů byl zaznamenán také na infolince, a 

to zejména v souvislosti se změnou Tarifu PID a následným vracením nevyužitých 

krátkodobých jízdenek zakoupených prostřednictvím mobilní aplikace PID 

Lítačka. Za sledované období bylo na infolince vyřízeno přes 41tisíc dotazů, což 

odpovídá více než 2,8násobnému nárůstu oproti předchozím obdobím.  

V rámci monitorovacího centra došlo k rozšíření dohledu pro službu postgreSQL a 

pro projekt Prague Visitor Pass. V průběhu léta byl dohled poskytován také pro 

nyní již ukončený projekt V Praze jako doma.  

 

 

 

 

 

 

 

 


