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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 14.1.2022 

č. DR – 1 / 22 

 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 11.1.2021 e-mailovou 

pozvánkou na 14.1.2022 od 11:30 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) 

Bc. Jiří Koudelka (MP/DR)   

Petr Říha (Č/DR)  

Petr Šula (Č/DR)  

Hosté: Michal Fišer MBA (P/PŘ) - on-line 

JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ) 

M. Sc. Petr Suška, (Č/PŘ) - on-line 

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb 

tajemník DR)  

 

Omluvení členové DR: 

 

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) 

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

14.1.2022 v 11:30 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem 

k účasti 4 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, avšak pouze pro hosty z řad členů představenstva. DR je až na omluvenou neúčast p. 

Klepka, přítomna osobně.  

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

(zapisovatelka) a přizvaní hosté se budou účastnit celého jednání. 
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Usnesení č: DR-01/22-01/01 

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

Gabriela Bednářová. 

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

 

Usnesení č: DR-01/22-01/02 

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

Hlasování: pro 4 – 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. Rámcový plán činnosti DR na rok 2022 – ke schválení 
4. Informace ke změně organizační struktury – na vědomí 
5. Předběžný návrh vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ) – na vědomí / 

bez usnesení (Finálně budou KPI PŘ zpracována až po 25.1.2022 z důvodu ekonom. 
zpracování výsledků – následně bude schváleno PŘ a předáno ke schválení DR) 

6. Nastavení KPI na rok 2022 (PŘ) – ke schválení 
7. Politika odměňování členů představenstva (PŘ) – ke schválení 
8. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT (PŘ) – na vědomí 
9. 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) 

10. 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-01/22-01/03 

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

neprojednaných bodů na další zasedání. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 2.  Stvrzení per rollam za sledované období 

 

Ve sledovaném období nedošlo k žádnému hlasování per rollam. 

 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 3. Rámcový plán činnosti DR na rok 2022 (DR) 

P/DR informoval ostatní členy o návrhu rámcového plánu DR pro rok 2022. 

K tématu byla vedena diskuse, ve které se všichni shodli na možnosti projednávat i další body dle 

aktuální potřeby, včetně případných změn termínů konání. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č: DR-01/22-03/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje rámcový plán činností dozorčí rady 

pro rok 2022, s vyhrazením možných změn termínů. 

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

 

 
Ad 4. Informace ke změně organizační struktury (PŘ) 

P. Bláha P/DR předává slovo p. Fišerovi P/PŘ, aby členům dozorčí představil dílčí změny 

organizační struktury společnosti. 

P/PŘ seznámil členy DR se změnou v organizační struktuře společnosti OICT. Jednalo se o 
úsekovou výměnu dvou oddělení, a to rozvoje obchodu, který je nově zařazen pod Odbor řízení 
financí a rozvoje obchodu a Oddělení lidských zdrojů – nově pod Odborem služeb. Změna proběhla 
k 1.1.2022.  
 
Tato změna je implementována i do všech souvisejících interních předpisů. 

P/PŘ následně zodpověděl dílčí dotazy k tématu. DR neměla k tématu více připomínek. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č: DR-01/22-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí změnu v organizační struktuře 

společnosti, dle předloženého návrhu. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 5. Předběžný návrh vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ) 

P/DR otevřel tento bod a vyzval představenstvo, aby shrnulo vyhodnocení za období druhého 

pololetí 2021.  P/PŘ uvedl, že představenstvo předkládá dokument DR pouze pro informaci, a to 

z důvodu nekompletního finančního vyhodnocení. Finální podklad včetně těchto údajů dostane DR 

k dispozici ihned po finalizaci výsledků hospodaření, po 25.1.2022. 

K tématu i s ohledem na absenci finančního vyhodnocení proběhla rozsáhlá diskuze, kdy jednotliví 

členové PŘ okomentovali své body, a to jak v rámci celofiremních, tak i úsekových cílů.  

P. Říha k tomuto tématu uvádí, že v rámci vyhodnocování KPI musí docházet k souhře v hodnocení 

společných projektů s akcionářem / HMP. 

K vyhodnocení KPI byly následně vzneseny tyto dotazy, u kterých členové DR žádají na 

příští jednání doplnit tyto dílčí části: 

1. Bod: Portál Pražana – dotaz / úkol: z čeho vycházely uvedené hodnoty? 

2. Bod: Přebírání kódu core MOS – dotaz / úkol: poskytnout detail bodů, které byly ve fázích 2 

a 3, aby bylo jasné, co přesně bylo splněno 

3. Bod: Vybudování kompetence Enterprise architektury OICT a implementace strategie 

architektury, vývoje a provozu – dotaz / úkol: DR žádá zaslat ppt technology boardu 

4. Bod k MKT oddělení / zajištění externího dodavatele služeb  

o dotaz / úkol: DR žádá zaslat MKT plán 

o dotaz / úkol: DR žádá zaslat souhrnný monitoring za poslední pololetí (jaké změny 

v jakých médiích) 

o DR dále žádá PŘ ať v rámci MKT více spolupracuje i s našimi partnery (ROPID, DPP, 

MHMP…) tj. ať připraví „propagační strategie“ 

 

5. Bod: HR oddělení:  

o DR žádá PŘ, aby připravilo návrh stavu HR, jak jsou pokryté interní pozice, jestli je 

to optimální stav – toto vyjádření bude použito jako podklad pro vyhodnocení tohoto 

kritéria 

o DR žádá zaslat přehled navýšení platů zaměstnanců za rok 2021 – anonymizovaný 

(beze jmen) – kolika zaměstnancům byl navýšen plat a o jakou částku. 

 

Žádost: DR po dvou letech opakovaně žádá o to, aby si společnost zajistila 

systém, aby byly publikovány do registru smluv všechny smlouvy, bez ohledu na finanční 

objem. (DR žádá PŘ, aby si tento úkol vložila do KPI s termínem plnění 1.2.2022) 
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Žádost: DR žádá představenstvo společnosti, aby zajistilo, aby dodávky služeb pro 

OICT nedělaly firmy, které u nás provádějí audit, nebo firmy z holdingu, které u nás audit 

provádějí. 

 

DR se v rámci dnes přidělené časové dotace na projednávání témat shoduje na odložení 

pokračování probíraných témat až v rámci dalšího zasedání, jehož termín bude upřesněn v závěru 

dnešního dne. 

 

Rekapitulace probíraných témat:  

U celofiremních KPI byla probrána témata spadající pod vedení: 

– Michala Fišera / Úsek digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury. 

– Mateje Šandora / Úsek financí služeb a rozvoje obchodu 

– Petra Sušky / Úsek Smart City, inovací a projektového řízení. 

 

Chybí probrat témata spadající pod vedení: 

– Jana Ladina / Úsek provozu 

 

U úsekových KPI byla probrána témata spadající pod vedení: 

– Michala Fišera / Úsek digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury. 

– Mateje Šandora / Úsek financí služeb a rozvoje obchodu – částečně 

 

Chybí probrat témata spadající pod vedení: 

– Mateje Šandora / Úsek financí služeb a rozvoje obchodu –dojde k doplnění bodu týkajícího 

se HR a marketingu 

– Petra Sušky / Úsek Smart City, inovací a projektového řízení. 

– Jana Ladina / Úsek provozu 

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 6. Nastavení KPI na rok 2022 (PŘ) 

P. Bláha P/DR konstatuje, že projednání tohoto bodu bude kompletně přeloženo na následující 

jednání DR, které proběhne ještě v tomto měsíci. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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Ad 7. Politika odměňování členů představenstva  

V rámci bodu politika odměňování představenstva vyzval P/DR členy PŘ, aby seznámili DR 

s výsledky požadovaného dokumentu – politika odměňování zaměstnanců.  

M. Šandor MP/PŘ upřesnil, že je třeba ze strany OICT posílit prvky transparentnosti, proto byla 

vytvořena politika odměňování představenstva, která má být zveřejněna na webu OICT a Operátor 

tím bude druhou městskou společností, která tuto politiku bude mít zpracovanou. Tuto skutečnost 

vidí představenstvo společnosti jako záslužný počin jak představenstva, tak dozorčí rady i 

akcionáře. 

Dozorčí rada děkuje za shrnutí a uvádí, že v rámci jednotlivých aspektů, jako je navýšení mezd 

členů PŘ je třeba zohlednit „kontext doby“, který momentálně nenahrává tomuto počinu. 

Dozorčí rada dále uvádí, že není ztotožněna s postupem, který představenstvo při vytvoření politiky 

odměňování využilo, a to zejména v investovaných částkách, které byly jako podle slov vynaloženy 

ne zcela účelně. 

Dozorčí rada, dále poukazuje na výstup politiky odměňování zaměstnanců, který měl být, na základě 

úkolu z minulého jednání předložen v podobném formátu jako podklad pro odměňování 

představenstva. DR tedy na základě této diskuze žádá představenstvo o doplnění úkolu. 

DR žádá MŠ / PŘ, aby připravil/o nový návrh odměňování zaměstnanců (DR žádá 

o zaslání politiky odměňování zaměstnanců) tzn. (Na základě informace od MP/PŘ, že na 

první pololetí má HR za cíl přenastavit systém odměňování zaměstnanců, tak aby to bylo 

pro ně motivující)  

 

Představenstvo společnosti tedy respektuje požadavek Dozorčí rady s doplněním požadovaných 

informací do příštího zasedání DR.  

DR se následně rozhodne, zda akceptuje již diskutovanou politiku odměňování představenstva, či 

zda vypracuje vlastní.  

 

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

 

Usnesení č: DR-01/22-07/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. žádá představenstvo, aby doplnilo informace k   

K probíranému tématu politiky odměňování.“ 

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

V rámci bodu různé již nevzešly od členů DR žádné dotazy, nutné k řešení ještě na dnešním 

zasedání.  

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 14. 1. 2022, na pokyn P/DR ve 14:00 hod. ukončené. 

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude 28.1.2022 od 12 hodin. 

 

V Praze dne 14.1.2022 

 

Zapsala:  Ověřil: 

   

   

   

Mgr. Gabriela Bednářová 

Vedoucí Odboru služeb společnosti Operátor ICT, 

a.s., Tajemník dozorčí rady 

 Michal Bláha 

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 

 


