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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 25.2.2022 

č. DR – 3 / 22 

 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 29.1.2022 e-mailovou 

pozvánkou na 25.1.2022 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) – hlasuje 1 

Bc. Jiří Koudelka (MP/DR) – hlasuje 3 

Petr Říha (Č/DR) – hlasuje 4 

Petr Šula (Č/DR) – hlasuje 5 

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) – on-line – hlasuje 2 

Hosté: Ing. Tomáš Barczi (P/PŘ)  

JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ) 

M. Sc. Petr Suška, (Č/PŘ) - on-line 

Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)  

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb 
tajemník DR)  

Ing. Jan Ladin, ředitel Úseku ICT 

Mgr. Monika Lapáčková, vedoucí, Oddělení právní a 
veřejných zakázek 

 

Omluvení členové DR: x 

 

 

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

25.2.2022 v 11:30 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 
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komunikace, za dodržení pravidel dle jednacího řádu u této formy hlasování. 

  

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-03/22-01/01 

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-03/22-01/02 

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. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 
2. Stvrzení per rollam  
3. Schválení mimořádné odměny za rok 2021 pro Petra Sušku – schválení 
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 4Q 2021 – schválení 
5. Schválení nastavení strategických cílů na rok 2022 (PŘ) - schválení 
6. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření 4Q 2021- na vědomí 
7. Záměr k veřejné zakázce na dodávku čipových karet pro Lítačku a (J. Ladin)  

(částka nad 5 mil) - schvaluje  
8. 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. Schválení mimořádné odměny za rok 2021 pro Petra Sušku – schválení 
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 4Q 2021 - schválení 
5. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření 4Q 2021- na vědomí 
6. Schválení nastavení strategických cílů na rok 2022 (PŘ) - schválení 
7. Záměr k veřejné zakázce na dodávku čipových karet pro Lítačku a (J. Ladin)  

(částka nad 5 mil) - schvaluje  
8. Trvalé úkoly – dle časových možností DR  

1. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT (PŘ) - na vědomí 
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2. Informace k činnosti MKT v roce 2021 (M. Šandor) - na vědomí 
3. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na finanční 

objem (PŘ) - na vědomí 
4. Informace k MKS – na vědomí 

9. Různé / závěr  
 

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-03/22-01/03 

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. Schválení per rollam za předchozí období 

P. Bláha P/DR uvedl, že za předchozí období neproběhlo žádné hlasování per rollam, z tohoto 

důvodu není nutné hlasovat o usnesení. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 3. Schválení mimořádné odměny za rok 2021 pro Petra Sušku Č/PŘ 

P. Bláha P/DR úvodem uvedl, že by bylo vhodné udělit odměnu Petru Suškovi Č/PŘ. Kterému dle 

SVF vznikl nárok pouze na dílčí část odměny, která není adekvátní jeho pracovnímu vytížení za rok 

2021. 

K tématu proběhla diskuze, po které bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.  

Usnesení č: DR-03/22-03/01 

„Dozorčí rada společnosti OICT, se usnáší na udělení odměny členu představenstva Petru 
Suškovi. Jedná se o činnosti, které nepokrývala Smlouva o výkonu funkce a ani žádný 
závazný dokument společnosti. Jedná se tedy o usnesení z vlastní vůle dozorčí rady. 
Odměna je udělena za činnost významně přesahující povinnosti člena představenstva a byla 
vykonávána v období, kdy tuto odměnu Smlouva o výkonu funkce neumožnovala. Odměna, 
v celkové výši (anonymizováno) bude vyplacena v první následujícím výplatním termínu.“ 

Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 4Q 2021  

P/DR informoval o dalším bodu, předkládané Zprávě o činnosti Dozorčí rady společnosti 

Operátor ICT, a.s. za období 4Q 2021. Tento dokument vyplývá z požadavků Stanov, které Dozorčí 

radě ukládají seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti.  

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení: 

Usnesení č: DR-03/22-04/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Zprávu o její činnosti, a.s. za období 

4Q 2021 a souhlasí s předložením tohoto dokumentu valné hromadě.  

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

 
 
Ad 5. Nastavení strategických cílů na rok 2022 (PŘ) 

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

rada na návrh představenstva stanovuje 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.  

 

P/DR otevřel tento bod a vyzval představenstvo, aby okomentovalo předložený dokument 

s nastavením cílů na rok 2022. s ohledem na žádost, která byla přednesena členům 

představenstva na minulém zasedání:  

Usnesení č: DR-02/22-03/02 

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. 

 

K tématu proběhla rozsáhlá diskuze, kdy jednotliví členové PŘ okomentovali své navržené cíle a 

jejich průběžné milníky, jak v rámci celofiremních, tak i úsekových cílů. 

Probírala se zejména doplnění k těmto bodům: 

• Návrh převedení aplikací do standardního vývojového a provozního modelu / J. Znamenáček 

• Zajištění infrastruktury s infrastrukturními službami podle potřeby s ohledem na financování 

a deklarovaný vývoj, především územní řešení vlastní infrastruktury (ukončení CDT a 

provedení náhradního řešení). /J. Ladin 

 

Zde se noví členové představenstva včetně J. Ladina shodli na nutnosti úzké spolupráce Úseku ICT 

a Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury.   
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• Zajištění objednávek z bodyshoppingových smluv IAP a INI alespoň na úrovni 80 procent 

limitu těchto smluv. Zajištění objednávek PRI z bodyshoppigové smlouvy alespoň na úrovni 

40 procent limitu této smlouvy. Zajištění alespoň 60 nabídek na činnost OICT za rok 2022. 

(Všechny kritéria budou v pololetí hodnocena poměrně z celoročního cíle) / M. Šandor 

Michal Bláha dále vznesl dotaz na Petra Sušku, který již na minulém jednání avizoval aktivní 

spolupráci se SRN, a to zejména v oblasti Datové platformy. Petr Suška sděluje, že téma je rozsáhlé 

a je třeba k němu uspořádat separátní jednání, na kterém je třeba probrat i požadavek na případné 

kapacity ze strany OICT jako dodavatele služeb. Všichni členové DR i PŘ se následně shodují na 

plánu dalšího setkání formou zasedání DR, na které žádají Petra Sušku o přípravu faktických 

podkladů k možnosti další spolupráce. Termín tohoto zasedání bude domluven operativně.  

Usnesení č: DR-03/22-05/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje nastavení strategických cílů 

společnosti na rok 2022 dle přiloženého materiálu.“ 

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

 

Z jednání se omlouvá, ve 13.00 hod., z důvodu neodkladných pracovních záležitostí p. Cyril Klepek 

(Č/DR). 

 

Ad 6. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 4Q 2021  

 
P/DR otevřel tento bod jednání a požádal členy představenstva o komentář.  
Tento bod, z důvodu personálních změn po nové roce, okomentoval MP/PŘ. Následně zodpověděl 

dotazy členů DR, jako např. jakou má OICT finanční rezervu (dotaz Jiří Koudelka> odpovídá M. 

Šandor). Členové DR nemají k předloženému dokumentu 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-03/22-06/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho 
činnosti a činnosti společnosti za období 4Q r. 2021 a žádá představenstvo předmětnou 
Zprávu o činnosti zveřejnit. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 
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Ad 7. Záměr k veřejné zakázce na dodávku čipových karet pro Lítačku a (J. Ladin)  

 

P. Bláha P/DR předal slovo J. Ladinovi, přizvanému řediteli Úseku ICT, aby seznámil členy DR s 

připravovaným záměrem.  

J. Ladin představil předkládaný záměr v jeho podrobnostech k určení předpokládané hodnoty 

(ponížena o polovinu oproti minulé veřejné zakázce) a dílčích hodnoticích kritérií.  

Příslušná zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy bude připravena v závislosti na kapacitách 

marketingového oddělení, neboť je třeba dopracovat designy pro karty. Následně bude předloženo 

ke schválení představenstvu.  

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je nezbytné záměr předložit ke schválení 

na dozorčí radu společnosti.  

V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy ke specifikaci konkrétní karty, kdy J. Ladin potvrdil, že 

tato specifikace vychází z naší potřeby, a i přes to na trhu existuje více dodavatelů. 

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

 

Usnesení č: DR-03/22-07/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr k veřejné zakázce na dodávku 

čipových karet.“ 

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

 

 

Ad 8. Další body k projednání, dle časových možností DR: 

1. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT (PŘ) - na vědomí 
2. Informace k projektu MKS – na vědomí 
3. Informace k činnosti MKT v roce 2021 (M. Šandor) - na vědomí 
4. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na finanční objem 

(PŘ) - na vědomí 
5. Aktuální informace ke stavu projektu Pražské turistické karty / Prague Visitor Pass 

 

Ad 8.1. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT (PŘ) 

P. Bláha P/DR předal slovo přizvané M. Lapáčkové (účast 13.25 – 14.00hod., a to k bodům 8.1. a 

8.2.), vedoucího odd. právního a veřejných zakázek společnosti OICT, aby seznámila členy DR 

s průběhem implementačního procesu. 

K tématu byla vedena diskuze, kdy p. Lapáčková zodpověděla dotazy členů představenstva 

v návaznosti na předloženou prezentaci, která byla zaslána členům DR i k prostudování. 
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Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-03/22-08/01 

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

implementace protikorupčního managementu.“ 

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

 

 

Ad 8.2. Informace k projektu MKS (J. Ladin) 

P. Bláha P/DR předal slovo J. Ladinovi, řediteli Úseku ICT, který tuto oblast gesčně řeší.     

K tématu byla vedena diskuze, ve které J. Ladin informoval o aktuálním stavu projektu Městského 

kamerového systému a následně zodpověděl další vznesené dotazy.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-03/22-02/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k projektu Městského 

kamerového systému.“ 

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

 

 

Ad 8.3. Informace k činnosti MKT v roce 2021 (M. Šandor) 

P. Bláha P/DR předal slovo M. Šandorovi MP/PŘ, do jehož kompetencí oddělení marketingu spadá.    

V rámci tématu seznámil M. Šandor členy DR s mediálními a marketingovými aktivitami v celém 

roce 2021.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-03/22-03/01 

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

marketingu za rok 2021.“ 

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

 

 

Ad 8.4. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na 

finanční objem (PŘ) 

P. Bláha P/DR předal slovo M. Šandorovi MP/PŘ, který tuto oblast gesčně řeší.     
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K tématu byla vedena rozsáhlá diskuze, ve které MP/PŘ představil členům DR návrh řešení 

možností publikace objednávek do registru smluv. 

Michal Bláha navrhuje oslovit partnery Heliosu a poptat modul, který dokáže publikovat smlouvy do 

registru smluv příp. zjistit, zda je součástí Heliosu api rozhraní / vlastní licenci. P/DR navrhuje udělat 

předběžnou tržní konzultaci / poptávkové řízení pro nastavení jednoduchého systému, který by uměl 

z Heliosu vytáhnout dokumenty určitého typu k nim získat pět metadat která v Heliosu jsou 

k dispozici včetně v PDF variantě a samotný dokument následně poslat datovou schránkou. Jiří 

Koudelka uvádí, že OICT zajištuje digitalizaci pro MHMP, ale sama společnost tyto principy nemá 

zavedené. Představenstvo společnosti tento požadavek ke zlepšení bere vědomí.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-03/22-04/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. žádá představenstvo o zavedení postupu 

digitalizace dokumentů ve společnosti, a to k 1.4.2022.“ 

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

 

 

Ad 8.5. Aktuální informace ke stavu projektu Pražské turistické karty / Prague Visitor 

Pass (J. Znamenáček) 

P. Bláha P/DR předal slovo J. Znamenáčkovi Č/PŘ, který tuto oblast gesčně řeší.     

K tématu byla vedena diskuze, ve které J. Znamenáček, ředitel Úseku digitalizace, rozvoje aplikací 

a IT architektury a shrnul pro členy DR aktuální průběh projektu. P/PŘ T. Barczi dále okomentoval 

spolupráci s Mastercard.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-03/22-04/01 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace ke stavu projektu 

Pražské turistické karty.“ 

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 25. 2. 2022, na pokyn P/DR ve 14:30 hod. za ukončené. 

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

 

V Praze dne 25.2.2022 

 

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. 

 


