
 

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 české 

metropoli 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 10.- 12. měsíce 2021, tj. 4. čtvrtletí 2021. 

Je vypracována jednotlivými řediteli úseků a 

předkládána na 3. řádné zasedání Dozorčí rady v roce 

2022. 

 

Kontaktní údaje 

Operátor ICT, a.s. 

Dělnická 213/12 

170 00 Praha 7 
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Ad 1_Personální agenda 

Složení představenstva ve 4. čtvrtletí 2021 

 

Ve čtvrtém kvartále roku 2021 se Dozorčí rada společnosti OICT neusnesla na žádných 

personálních změnách ve vedení společnosti.  

Vedení společnosti pracuje v následujícím 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    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 

digitalizace, 

rozvoje aplikací 

a IT 

architektury 

x  x 30   29  x x 12 14 x x   42 43 

Úsek financí, 

služeb a 

rozvoje 

obchodu 

x   x 36   34 x  x 42 47 x  x   78 81 

Úsek provozu x  x  83  81 x x 13   15 x  x  96 96 

Úsek Smart 

City, inovací a 

projektového 

řízení 

x    x 37   40  x  x 32   32 x   x  69   72 

Celkem    181   179    186  184   77    83  99   108  258    262   285    292 

 

 

Dne 20.12.2021 Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady schválila svým 

usnesením číslo 3187 změnu Stanov společnosti Operátor ICT, a.s., které jsou pro společnost 

stěžejním dokumentem definujícím její fungování. 
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Ad 2_Povinné informace předkládané Dozorčí radě dle Stanov společnosti Operátor ICT, 

a.s. za 4Q 2021 

a. Informace o zvýšení základního kapitálu společnosti 

Základní kapitál ve 4. čtvrtletí 2021 nebyl navýšen. 

 

b. Informace o kvartálním vývoji hospodaření společnosti  

Informace o vývoji hospodaření za 4. čtvrtletí 2021 jsou v dokumentu 

vypracovaném ekonomickým oddělením. 

 

c. Informace o převodu nemovitého majetku s hodnotou nepřesahující 10.mil.Kč 

Ve sledovaném období nedošlo k převodu žádného nemovitého majetku. 

 

d. Informace o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti 

Informace je přílohou tohoto dokumentu. 

 

e. Informace o vzniku a vývoji zásadních rizik s potenciálním 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 nedošlo ke změně organizační struktury. Poslední změna 

byla provedena 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 poslední čtvrtletí roku bylo v naší společnosti ovlivněno dopady probíhající epidemie. 

Operativně jsme reagovali na zvyšující se čísla nakažených, a proto spousta kolegů pracovala 

častěji formou home office. Bohužel i konec roku 2021 jsme s ohledem na pandemii nemohli 

společně se všemi zaměstnanci OICT oslavit.     

Ve čtvrtém čtvrtletí neproběhla žádná organizační změna a plně jsme se tak rozvíjeli v rámci 

nové organizační struktury, která se průběžně od svého schválení 1.7.2021 projevuje jako 

efektivní a vyhovující aktuálním provozně-procesním potřebám společnosti.    

I po celé poslední čtvrtletí jsme pokračovali v práci na všech zadaných projektech, a to 

zejména v oblasti digitalizace (Portál Pražana), rozvoje odbavovacího systému MOS (PID 

Lítačka, Idolka) a Smart Prague. Z komunikačního hlediska nám udělal velikou radost projekt 

„Chytrý svoz odpadu”, který se bude rozšiřovat do významného množství kontejnerů na tříděný 

odpad a napomůže tak zefektivnit management svozu odpadu v hlavním městě. Ke konci 

roku jsme rozjeli intenzivní přípravy na již třetí ročník pražského inovačního maratonu Nakopni 

Prahu, jehož jsme hrdým spoluorganizátorem. Nadále probíhaly práce na dalším rozvoji 

mobilní aplikace PID Lítačka, ve které se plánuje z kraje roku 2022 spuštění funkcionalit 

cappingu a parkování, kde budou moci uživatelé aplikace jednoduše zaplatit i za parkové 

na zónách placeného stání.  

V provozní oblasti pokračují dodávky a zajišťování provozuschopnosti datových center MHMP, 

městského kamerového systému, provozu zákaznického centra Lítačka i všech dalších 

podpůrných služeb.    

V posledním čtvrtletí roku 2021 jsme organizovali třetí ročník Prague City Data Congress, který 

je již tradičním prostorem pro sdílení best practices v oblasti městských dat a jejich využití. 

Účastnili jsme se také Comic-Con Prague (15. - 17. října), tradičního Fóra Elektromobility a 

konference „Perspektivy e-moblitity". Po covidové pauze jsme rovněž měli čest zastupovat 

hlavní město Praha na Smart City Expo World Congress 2021 ve španělské Barceloně.  

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

rozvoje aplikací a IT architektury 

Ve 4. čtvrtletí v Odboru aplikací a dopravních systémů i nadále probíhaly aktivity 

související s rozvojem systému PID Lítačky. Během října došlo k nasazení pilotního 

provozu nového e-shopu, který bude plně nahrazovat stávající e-shop a během 

jarních měsíců dojde k jeho plnému nasazení.  V projektu Parkování PID Lítačka již 

dochází k testování aplikace a její publikování veřejnosti je v plánu během Q1 

2022. Rovněž probíhá testování pro funkci cappingu jízdenek, který bude 

uživatelům PID Lítačky garantovat maximální cenu za krátkodobé jízdenky, a to 

právě ve výši celodenní jízdenky.  
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V rámci uzavřeného pilotního provozu byl otestován celý systém PVP včetně 

mobilní aplikace a e-shopu ze strany zaměstnanců MHMP, PCT a OICT. Celkem 

bylo vydáno cca 650 voucherů a proběhlo přibližně 2 300 návštěv na 

akceptačních místech. V průběhu prosince byla realizována rozvojová 

objednávka funkcionalit sytému PVP a zahájena akceptační procedura 

k pilotnímu provozu.  

U projektu „Na kole Prahou“ byla ve 4.čtvrtletí připravována a vypsaná veřejná 

zakázka na zajištění provozu, podpory a rozvoje sady chytrých cyklistických 

aplikací „Na kole Prahou“ tvořených mobilní aplikací, webovou aplikací a 

softwarovým rozhraním (API) pro službu plánování cyklistických tras analytických 

dat o cyklodopravě pro podporu městské cyklistiky.  

V rámci projektu Moje Praha byla objednateli akceptována „vize“ nového směru 

a rozvoje aplikace. Na základě cenové nabídky na první rozvojovou část v oblasti 

Redesignu UI a UX byla na přelomu roku 2021/2022 podepsána smlouva na její 

realizaci, která bude dokončena nejpozději do konce dubna 2022.   

Ve 4. čtvrtletí bylo zahájeno pilotní testování funkcionality hodnocení úřadu 

pomocí hodnotícího kiosku na Odboru dopravně správních činnosti na Pankráci. 

Tato fáze potrvá až do konce dubna 2022. Paralelně byla s Odborem 

informatických činností doladěna objednávka na rozvoj back-endu (BE) včetně 

napojení na Golemio BI, která byla v prosinci schválena a oboustranně 

podepsána. Do konce března bude rozboj BE dokončen.  

Po úspěšném nasazení první fáze benefitního programu byl zahájen, kontinuálně 

sledován a vyhodnocován zkušební provoz na dvou poskytovatelích 

bikesharingových služeb Rekola a NextBike. Zároveň byl navržen a spuštěn 

dashboard pro sledování čerpání těchto služeb za vybraná období v  Golemio BI. 

Mezi nedílné součásti úspěchů 4.čtvrtletí v Odboru aplikací a dopravních systémů 

bezpochyby patří i spuštění mobilní aplikace IDOLKA. Aplikace je v současnosti 

ve fázi pilotního provozu, což obnáší odlaďování chyb a sběr zpětné vazby, aby 

mohla být aplikace dále vyvíjena a kontinuálně zlepšována. Za první týdny 

provozu si aplikaci stáhlo již přes 2 000 cestujících v Libereckém kraji a společně s 

rozšiřováním funkcionalit se očekává ještě větší zájem veřejnosti. 

V rámci posledního čtvrtletí roku 2021 proběhlo na Portálu Pražana úspěšné 

nasazení žádosti o volební lístek pro volby do Poslanecké sněmovny ČR, o který 

touto cestou požádalo více než 1000 uživatelů. Tento pilotní projekt přinesl na 

portál rekordní počet uživatelů, čímž potvrdil svůj potenciál. Další významnou 

funkcionalitou, která byla na Portál Pražana v závěru roku implementována, byla 

agenda psů. Díky ní si nyní uživatelé na Praze 3, kde tento pilotní projekt proběhl, 

mohou přihlásit svého psa a vyřídit vše nezbytné vzhledem k poplatkové 

povinnosti s ním spojené. Portál Pražana uživatelům zobrazuje všechny potřebné 

informace o jejich domácím mazlíčkovi, jako je i číslo čipu, jehož zanesení do 

agendy či nutná úprava jsou přes portál rovněž možné. Po úspěchu tohoto 
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projektu se těšíme na rozvoj této funkcionality pro další městské části v 

nadcházejícím roce. 

  

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

rozvoje obchodu 

Začátkem 4Q roku 2021 se opět začala zhoršovat pandemická situace. 

Společnost v rámci ochrany zdraví zaměstnanců a zajištění hladkého provozu 

opět umožnila častější využívání home officů. Také došlo k podpoře očkování 

zaměstnanců, a to přidělením indispozičního volna navíc za dokončenou 

vakcinaci a též za absolvování očkování posilující dávkou. Na konci roku v 

souladu s nařízením vlády společnost testovala neočkované zaměstnance. I přes 

nepříznivý vývoj situace v České republice jsou počty nakažených v OICT 

minimální a nešíří se mezi zaměstnanci, a to nejen díky zodpovědnému přístupu 

společnosti, ale též vysoké míře proočkovanosti (75 %). 

 

Konec roku byl úspěšný i z pohledu náboru. Podařilo se obsadit klíčové role v 

Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury. Konkrétně se jedná o 

vedoucího Oddělení vývoje a vedoucího Odboru digitalizace. Zároveň došlo k 

obsazení pozice vedoucího Oddělení analýzy a architektury, a to z vnitřních 

zdrojů společnosti. Úspěchem je i obsazení role vedoucího Oddělení komunikace 

a marketingu. 

V průběhu posledního kvartálu roku pobíhaly další úpravy celofiremní aplikace 

„Vykazování“ dle požadavků zaměstnanců jednotlivých odborů nebo jejich 

vedoucích. Požadavky byly postupně zapracovávány z hlediska stanovených 

priorit a vzhledem k volné kapacitě interního vývojového týmu. V souvislosti s 

úpravou aplikace se také podařilo automatizovat proces alokování mezd 

zaměstnanců společnosti na konkrétní zakázky do firemního informačního 

systému Helios, který předtím probíhal ručním zadáváním zaměstnanci 

ekonomického oddělení.  

Také proběhla první fáze procesní analýzy u vybraných vnitropodnikových 

procesů, která měla za cíl poskytnout podklad pro rozhodnutí vedení společnosti 

ohledně implementace vhodných nástrojů k zavedení elektronického systému 

spisové služby eSSL a document management systému DMS. Závěry z analýzy 

budou v následujícím kvartále či pololetí dále rozpracovávány a stanoveny 

postupy/ principy implementace vhodných nástrojů. 

V průběhu posledního čtvrtletí roku rovněž došlo ke schválení návrhu rozpočtu 

OICT na rok 2022 ve vztahu k Magistrátu hl. m. Prahy a ostatním obchodním 

partnerům v požadované výši a na jeho základě vytvořeného Obchodně 

finančního plánu na rok 2022, který byl během prosince schválen jak 

Představenstvem, tak i Dozorčí radou společnosti. 

V kompetenci Oddělení právního a veřejných zakázek došlo v závěrečném 

kvartálu zejména k posunu implementace systému Protikorupčního 

managementu dle ISO 37001, a to do své závěrečné fáze. Celkově bylo do konce 



9 

roku 2021 přijato celkem 14 nových vnitřních předpisů, provedeno první interní 

školení v této oblasti a proveden průběžný audit výsledku implementace. 17.12. 

také OICT úspěšně spustil Etickou linku BDO, která představuje nástroj pro ochranu 

oznamovatelů. Samozřejmostí pak byla spolupráce interních právních specialistů 

na projektech a dalších provozních aktivitách OICT. 

 

 

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

řízení 

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

Radou HMP (1.11.) smlouvy o zajištění správy a rozvoje senzorické sítě pro 

sledování hladiny zaplněnosti nádob na tříděný odpad v ulicích metropole a 

rámcové smlouvy o rozvoji této sítě. Schválená rámcová smlouva navazuje na 

realizovaný pilotní projekt Chytrý svoz odpadu. Díky rozhodnutí Rady se projekt z 

původních 420 senzorů rozšíří na více než 6 000 senzorů. Rada HMP dále (6.12.) 

schválila Aktualizaci projektových záměrů, ideanotů a vyhodnocení KPI Akčního 

plánu Smart Prague za rok 2021 a také zajištění Pražského inovačního maratonu 

#NAKOPNIPRAHU 2022 a následné podpory vítězných týmů. 

Dále byly Komisí Rady HMP pro rozvoj konceptu SC (19.10. a 7.12.) schváleny nové 

projektové záměry: „Zdravá třída – Měříme CO2 ve školách“, který byl ve 

sledovaném čtvrtletí též spuštěn v pilotním režimu; Mobilní monitoring vybraných 

prvků veřejného prostranství a Nástroj pro monitoring nádob na tříděný odpad s 

horním výsypem pomocí RFID čipů a QR kódů.  

Během tohoto čtvrtletí došlo k dokončení pilotního provozu projektu dálkového 

odečtu energie a vody pro budovy v majetku MČ Praha 10. Instalace senzorů pro 

dálkový odečet bude následně rozšířena z původních 5 osazených objektů na 

dalších 30. Dále byly dopracovány projekty Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury 

v hl. m. Praze do roku 2030 a Čtyřpólové nabíjení elektrobusů. 

Projekt s názvem Testování inovativní technologie pro vzdálenou správu 

dopravního značení („Chytré značky“) zvítězil v soutěži Chytrá města 2021 v 

kategorii projekt pro region.  

Zároveň došlo k iniciaci spolupráce s několika zástupci soukromého sektoru na 

strategicky významných tématech jako kvalita ovzduší, datové analýzy apod. 

Dále byla navázána spolupráce s třemi vítěznými týmy Pražského inovačního 

maratonu 2021 a započala jejich projektová podpora. Zároveň byly v prosinci 

otevřeny registrace soutěžních týmů pro následující ročník soutěže – Pražský 

inovační maraton 2022. 

  

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

business intelligence. Poslední kvartál se nesl v duchu dotahování projektů 

nového webu golemio.cz a updatu interní dopravní aplikace Praha Zasekaná. 

Proběhlo také výrazné rozšíření webu Pragozor o 30 nových datový stories. 

Výrazně se také posunul vývoj v oblasti zpracování poloh MHD a tvorby API pro 

odjezdové tabule. Na Zahradním městě byla spuštěna první tabule s daty z 

Golemia.  

  

http://golemio.cz/
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Úspěchem oddělení Delivery projektové kanceláře je schválená směrnice Zásady 

řízení projektů společnosti Operátor ICT, a.s., s účinností od 1.12.2021. Směrnice 

napomůže implementaci jednotné metodiky vedení projektů, jejich evidenci, 

stavu a hodnocení klíčových výkonnostních ukazatelů. 

  

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

neformální setkání: 

  

- účast na City Leaders Forum v Londýně (4. – 7.10.) organizované GLA London a 

neziskovou organizací Cities Today  

- představení elektromobility v Praze na konferenci Forum Elektromobilita 2021 (14. 

– 15.10.) 

- představení virtuální reality Future City na Comic-Con Prague (15. – 17.10) 

- uspořádání Prague City Data Congressu (26. – 27.10.) 

- představení elektromobility v Praze na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

(8.11.) 

- účast na Smart City Expo World Congress 2021 v Barceloně (16. – 18.11.) 

- účast na Innovation Heroes Vol. II (23.11.) 

- účast na česko-norské konferenci SHARING A CLEANER, INNOVATIVE AND 

SUSTAINABLE FUTURE (30.11.) 

- uspořádání 20. pracovní skupiny Smart Prague (8. 12.) 

- uspořádání 9. Rady Smart Prague (8.12.) 

- představení městské datové platformy Golemio v Next City snídani pořádané 

spolkem Otevřená města (10.12.) 

 

e. Jan Ladin, ředitel Úseku provozu  

Poslední čtvrtletí roku 2021 bylo pro Úsek provozu mimořádné. Služby specialistů v 

DC Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) se vyzkoušely při řízeném 

výpadku.  

Služby pro městkou společnost Technologie hlavního města Prahy jsou stále 

poskytovány a OICT spolupracovalo na rozvoji návrhu pro další období. 

Úsek provozu v posledním čtvrtletí posunul procesy v souladu s metodikou ITIL 

revizí aplikačního katalogu OICT a pevně věříme v utilizaci v roce 2022. 

V rámci služeb pro MHMP pokračujeme s výměnou techniky. Do konce roku jsme 

zvládli závazky v plné výši. 

V oblasti kvality jsme získali kvalifikaci ve virtualizaci, a tedy i nadále plníme vizi 

úseku provozu v získání odborných kompetencí. Dále byl opět rozšířen dohled 

nad Multikanálovým odbavovacím systémem (MOS) a Lítačkou, tentokrát 

směrem k novému HA řešení. 

Registr optické infrastruktury po delší době získal od organizátorů mnoho nových 

dat, která budou v roce 2022 plně implementována přímo do registru pro jasnou 

a efektivní vizualizaci. V rámci Registru optické infrastruktury byla rozšířena 

pracovní skupina. 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. 

V projektu Městského kamerového systému byly řešeny provozní záležitosti se 

zainteresovanými stranami, dále byly ve spolupráci s MHMP realizovány některé 



11 

změnové požadavky nad rámec provozní smlouvy, jako například definovaný 

rozvoj Active Directory a redundance MKS v DC5 apod. Byla finalizována 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 a byly realizovány 

činnosti pro migraci z technologického prostředí NÚB a JUN, které budou 

pokračovat v dalším kvartálním období. 

 

V Odboru podpory uživatelů jsme v Oddělení Service desku a infolinky od začátku 

4. čtvrtletí roku 2021 spustili službu Operátora Service desku přímo v budově 

Škodova paláce. V rámci této služby naši operátoři zajišťují zejména příjem 

požadavků koncových uživatelů MHMP, jejich zadávání do programového 

vybavení SD MHMP, následné přiřazování požadavků mezi řešitelskými skupinami 

úrovně L2 a též i případnou další komunikaci k těmto požadavkům s žadateli a 

řešitelskými skupinami. 

Na začátku prosince byla ve spolupráci s dopravcem Arriva otevřena nová 

expresní přepážka v Příbrami. Otevřením nové přepážky jsme opět blíže klientům 

využívajících integrovaný dopravní systém PID, kteří preferují osobní kontakt na 

přepážce, ale necestují pravidelně do Prahy. Na nově otevřené přepážce je 

možné vyhotovit kartu Lítačka, dobít kupón na identifikátor, nebo například ověřit 

věk klienta.   

Ke konci roku 2021 byl na přepážky Zákaznického centra Škodova paláce 

nasazen biometrický podpis při převzetí nalezených a vrácených karet, čímž 

dochází k digitalizaci všech potvrzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


