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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 28.1.2022 

č. DR – 2 / 22 

 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 15.1.2021 e-mailovou 

pozvánkou na 28.1.2022 od 12:00 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) 

Bc. Jiří Koudelka (MP/DR)   

Petr Říha (Č/DR)  

Petr Šula (Č/DR) 

Ing. Cyril Klepek (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)  

Ing. Jan Ladin, ředitel Úseku provozu 

Ing. Jan Znamenáček, kandidát na člena představenstva 

– on-line 

Ing. Tomáš Barczi, kandidát na člena představenstva 

 

Omluvení členové DR: 

 

 

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

28.1.2022 ve 13:00 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.  
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P. Bláha (P/DR) dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat i za využití elektronické 

komunikace, avšak pouze pro hosty z řad členů představenstva.  

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-02/22-01/01 

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-02/22-01/02 

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 za souhlasného stanoviska 

ostatních členů dozorčí rady upravil a doplnil program jednání: 

1. Politika odměňování členů představenstva / zaměstnanců (PŘ)  
2. Personální změny ve složení představenstva společnosti OICT 
3. Vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ)  
4. Ostatní body budou projednány dle časových možností DR 

 
 
Navržený program pro zasedání dle zaslané pozvánky:  
 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 

2. Stvrzení per rollam  
3. Vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ)  
4. Politika odměňování členů představenstva / zaměstnanců (PŘ)  
5. Nastavení KPI na rok 2022 (PŘ)  
6. Záměr k veřejné zakázce na dodávku čipových karet pro Lítačku a (J. Ladin)  

(částka nad 5 mil)  

7. Informace k transformačnímu projektu oddělení vývoje OICT (M. Fišer)  
8. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT (PŘ)  
9. Různé / informace k úkolům z DR 1/22 

1. Informace k činnosti MKT v roce 2021 (M. Šandor)  

2. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na finanční 

objem (PŘ)  

10. Trvalé úkoly – dle časových možností DR 
11.  závěr zasedání 

 

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR 

hlasovat o tomto návrhu usnesení: 
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Usnesení č: DR-02/22-01/03 

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. 

 

 

Ad 2. 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 seznámil členy dozorčí rady s doplněnými informacemi k tématu politika 

odměňování zaměstnanců.  

Proběhla diskuse v rámci, které bylo konstatováno následující:  

Společnost zpracovávala návrh politiky odměňování a souvisejících dokumentu od září 2021 

v kontextu připravované změny Stanov, u které byl předpoklad, že zavede povinnost politiku 

odměňování členů představenstva vytvořit.  

Příslušná změna stanov byla schválená valnou hromadou v prosinci 2021, přičemž ve finálním znění 

stanov byla povinnost zpracovat politiku odměňování stanovena dozorčí radě.  

Návrh politiky odměňování členů představenstva včetně souvisejících dokumentů byl ze strany 

společnosti zapracován a byli do něj zapracovány požadavky členů dozorčí rady. 

Součástí zpracovaného návrhu dokumentu jsou kromě vlastního textu politiky odměňování členů 

představenstva i související dokumenty: nový vzor o výkonu funkce člena představenstva, dodatky 

ke smlouvám o výkonu funkce vybraným stávajícím členům představenstva.  

Společnost bude uveřejňovat tuto politiku odměňování a vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva na svých webových stránkách v souladu se Stanovami společnosti. Na stejném 

místě je možné zveřejňovat i vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a 

pravidla pro stanovení výše odměn členů dozorčí rady společnosti schválena HMP 

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

Usnesení č: DR-02/22-02/01 

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

představenstva, ve znění upraveném na dnešním jednání dozorčí rady a dle přiloženého 

materiálu, žádá představenstvo o její zveřejnění v souladu se Stanovami společnosti a 

souhlasí s jejím poskytnutím k vzetí na vědomí valné hromadě společnosti.“ 

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

 

Usnesení č: DR-02/22-02/02 
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Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje nový vzor smlouvy o výkonu funkce 

člena představenstva společnosti Operátor ICT, a.s., ve znění dle přiloženého materiálu a 

žádá představenstvo o jeho zveřejnění v souladu se Stanovami společnosti.  

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

 

Usnesení č: DR-02/22-02/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce 

ve znění dle přiloženého materiálu, a to s účinností od 1. 2. 2022 pro následující dosavadní 

členy představenstva: Petr Suška, Matej Šandor. 

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

 

Usnesení č: DR-02/22-02/04 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. žádá představenstvo o zveřejnění vzorové 

smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s.  a uvedení 

odkazu na Pravidla pro odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit obchodních 

společností se 100 % majetkovou účastí hl. m. Prahy na webových stránkách společnosti. 

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

 

 

Ad 3. Personální změny ve složení představenstva společnosti OICT  

P/DR konstatoval, že v rámci tohoto bodu je navrhováno přijetí rezignace předsedy představenstva 

společnosti pana Michala Fišera, MBA. Michal Fišer tuto rezignaci podává v souladu s čl. XIV bodu 

3. Stanov společnosti, a to ke dni 31.1.2022. 

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, poděkoval P/DR 

Michalovi Fišerovi za jeho práci pro společnost OICT a nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Usnesení č: DR-02/22-03/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) ve spojení 

s článkem XIV odst. 3 Stanov společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s ukončením funkce 

člena/předsedy představenstva Michala Fišera, a to s účinností ke dni 31. ledna 2022. 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady. 

 
Dozorčí rada v souladu s čl. XVI, bod 4, písm. e) Stanov společnosti volí a odvolává členy 

představenstva. V souladu s tímto dokumentem jsou na dnešní zasedání přizváni a navrženi noví 

kandidáti. 

Navrhovaní kandidáti musí předložit potřebné doklady (výpis z RT, čestné prohlášení, přehled 

konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním osobních údajů), se kterými jsou tímto 

https://www.praha.eu/file/3118826/Prehled_odmen.xlsx
https://www.praha.eu/file/3118826/Prehled_odmen.xlsx
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členové dozorčí rady seznamováni.  

Následně tedy bylo přistoupeno k hlasování o usneseních: 

 

 

Usnesení č: DR-02/22-03/02 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:         

a) Bere na vědomí předložené podklady Ing. Tomáše Barcziho tj. Výpis z RT, čestné 

prohlášení, přehled konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním osobních 

údajů. 

b) Volí, v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. 

Tomáše Barcziho narozeného (anonymizováno), do funkce člena představenstva, a to s 

účinností od 28.ledna 2022. 

c)Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Tomáše 

Barcziho dle schváleného vzoru ze dne 28.1.2022, a to s účinností od 28.1.2022.  

d) Konstatuje, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze 

zákazu konkurence. 

e) Žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalších náležitostí potřebných pro 

výkon funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti. 

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

 

Usnesení č: DR-02/22-03/03 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:      

a) Bere na vědomí předložené podklady Ing. Jana Znamenáčka, tj. Výpis z RT, čestné 

prohlášení, přehled konkurence, CV v českém jazyce a souhlas se zpracováním osobních 

údajů. 

b) Volí, v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Jana 

Znamenáčka narozeného (anonymizováno), do funkce člena představenstva, a to s účinností 

od 28.ledna 2022.  

c) Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Jana 

Znamenáčka dle schváleného vzoru ze dne 28.1.2022, a to s účinností od 28.1.2022.  

d) Konstatuje, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze 

zákazu konkurence, a to z důvodu Čestného prohlášení Ing. Jana Znamenáčka o nenabytí 

střetu zájmů.  

e) Žádá představenstvo společnosti o zajištění veškerých dalších náležitostí potřebných pro 

výkon funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti. 
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Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č: DR-02/22-03/04 

• Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.,  

pověřuje s účinností od 1.2. 2022 do odvolání, tyto členy představenstva výkonem činnosti 

v rozsahu exekutivního řízení následujícím způsobem: 

o Tomáše Barciho – výkonem činností v rozsahu exekutivního řízením na úrovni 

generálního ředitele společnosti a exekutivním řízením Úseku provozu 

o Jana Znamenáčka – exekutivním řízením Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a 

IT architektury  

o Petra Sušku – exekutivním řízením Úseku Smart City, inovací a projektového 

řízení  

o Mateje Šandora – exekutivním řízením Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu  

 

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

 

Usnesení č: DR-02/22-03/05 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., doporučuje představenstvu, aby dle čl. XIV 

ods.2 Stanov byl v rámci volby orgánů představenstva společnosti zvolen předsedou 

představenstva Tomáš Barci a místopředsedou představenstva Petr Suška.   

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1; MP/DR Jiří Koudelka; usnesení bylo přijato. 

 

 

Ad 4. Vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021 (PŘ) 

P. Bláha P/DR úvodem uvedl, že v souladu s čl. XVI odst. 4 písm. f) Stanov Společnosti dozorčí 

rada na návrh představenstva vyhodnocuje jmenovité úkoly členů představenstva. V souladu se 

smlouvami o výkonu funkce členů představenstva pak představenstvu za splnění takto uložených a 

vyhodnocených úkolů náleží odměna, a to za aplikace pravidel dle odst. 4.1.3., 4.2. a 4.3. smlouvy 

o výkonu funkce.  

Na základě výše uvedeného pak představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o stavu plnění takto 

uložených úkolů a tuto nyní předkládá dozorčí radě k vyhodnocení. 

 

P/DR otevřel tento bod a vyzval představenstvo, aby okomentovalo stav předloženého vyhodnocení 

splnění úkolů za minulé pololetí, a to včetně hospodářského výsledku. 

K tématu proběhla rozsáhlá diskuze, kdy jednotliví členové PŘ okomentovali své body, jak v rámci 

celofiremních, tak i úsekových cílů, a to zejména s důrazem na body v minulém jednání 

nedokončené.  
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Dozorčí rada děkuje členům představenstva, zejména za úspěchy v rámci vývoje hospodářského 

výsledku. 

 

Usnesení č: DR-02/22-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:  
1. schvaluje vyhodnocení strategických cílů představenstva společnosti za 2. pololetí 2021 
dle přiloženého materiálu;  
2. rozhoduje o přiznání odměny za splnění úkolů dle článku 4.1.3., 4.2. a 4.3. smlouvy o 

výkonu funkce člena představenstva společnosti, a to ve výši v návaznosti na splnění 

celofiremních cílů na 83 % a individuálních cílů ve výši dle přiložené hodnoticí tabulky, a to 

konkrétně pro P/PŘ p. Fišera (anonymizováno) Kč, pro MP/PŘ p. Šandora (anonymizováno) 

Kč, pro Č/PŘ p. Sušku (anonymizováno) Kč. 

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

 

Usnesení č: DR-02/22-04/02 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. žádá představenstvo o navržení nového 
konceptu hodnocení plnění úkolů, tak aby to bylo jasně přehledné a logicky měřitelné. 
Termín pro zaslání / přednesení návrhu je do konce února 2022. 

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

 

Různé / Závěr 

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

zasedání. PŘ/DR konstatoval, že další body, které nebyly z časových důvodů dnes probrány, budou 

vloženy k jednání na následující zasedání DR. 

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 28. 1. 2022, na pokyn P/DR v 15:00 hod. ukončené. 

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude 25.2.2022 od 12 hodin. 

 

V Praze dne 28.1.2022 

 

Zapsala:  Ověřil: 
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Mgr. Gabriela Bednářová 

Vedoucí Odboru služeb společnosti Operátor ICT, 

a.s., Tajemník dozorčí rady 

 Michal Bláha 

Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 

 


