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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 18.3.2022 

č. DR – 4 / 22 
 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 15.3.2022 e-mailovou 
pozvánkou na 18.3.2022 od 09:30 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 
Ing. Cyril Klepek (Č/DR) –hlasuje 2 
Bc. Jiří Koudelka (MP/DR) – hlasuje 3 
Petr Říha (Č/DR) – hlasuje 4 
Petr Šula (Č/DR) – hlasuje 5 
 

Hosté: Ing. Tomáš Barczi (P/PŘ)  
JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ) 
Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)  
Mgr. Monika Lapáčková, vedoucí, Oddělení právní a 
veřejných zakázek 
Benedikt Kotmel, vedoucí, Odbor integrace a zpracování 
dat 

Omluvení členové DR:  
x 
Omluvení členové PŘ:   
M.Sc. Petr Suška, (Č/PŘ)  
 

 

zasedání řídil člen dozorčí rady p. Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 
18.3.2022 v 09:35 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/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová 
(stálá zapisovatelka) je pro dnešní zasedání omluvena a zápis pořídí Mgr. Monika Lapáčková, 
vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek se bude účastnit celého jednání, dále přizvaní hosté 
ve vymezeném čase. 

Usnesení č: DR-04/22-01/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Mgr. 
Monika Lapáčková. 
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č: DR-04/22-01/02 

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: 
Z navrženého programu bude stažen bod: Spolupráce Datové platformy a SRN, a to z důvodu 
omluvené absence pana Petra Sušky. K tomuto bodu bude následně naplánována dílčí schůzka 
v nejbližším možném termínu, a to po domluvě členů DR. V programu tedy dochází ke změně 
pořadí, kdy trvalé úkoly budou projednávány v bodě 3.  
Dále bude do programu doplněn bod Průběžné informace k otázce publikace objednávek do 
registru smluv, bez ohledu na finanční objem (PŘ). 
K bodům náležícím do kompetence J. Ladina, ředitele Úseku provozu Společnosti bude informace 
sdělovat pan Tomáš Barczi, P/PŘ Společnosti. Tyto body budou projednány jako první v pořadí 
Trvalých úkolů. 
 
Upravený program pro zasedání:  
 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 
2. Stvrzení per rollam – stvrzení 
3. Trvalé úkoly: status strategických projektů OICT (členové představenstva a ředitelé úseků 

OICT) – na vědomí 
1. MKS (T. Barczi) 
2. EIDAS (T. Barczi) 
3. Datová centra (T. Barczi) 
4. Portál Pražana (J. Znamenáček) 
5. MOS (J. Znamenáček) 
6. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček)  
7. Informace k MKT (M. Šandor) 
8. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez 

ohledu na finanční objem (M. Šandor) 
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4. Různé 
5. 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-04/22-01/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s upraveným 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 na dnešním zasedání musí dojít ke stvrzení hlasování per rollam, které 
proběhlo 8.3.2022 s níže uvedeným usnesením: 

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr veřejné zakázky s 
názvem Zajištění služeb pro běh aplikací dle přiloženého materiálu.“ 

 
Usnesení č: DR-04/22-02/01 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam za sledované 
období. 
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3. Trvalé úkoly: status strategických projektů OICT 

1. MKS (T. Barczi) 
2. EIDAS (T. Barczi) 
3. Datová centra (T. Barczi) 
4. Portál Pražana (J. Znamenáček) 
5. MOS (J. Znamenáček) 
6. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček)  
7. Informace k MKT (M. Šandor) 
8. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na finanční objem 

(M. Šandor) 

Ad 3.1. Informace k projektu MKS (T. Barczi) 

P. Bláha P/DR v 09:40 hod. přizval pana Tomáše Barcziho, P/PŘ, a předal mu slovo. T. Barczi, P/PŘ, 
se dále bude účastnit po zbytek zasedání dozorčí rady společnosti. 

T. Barczi, P/PŘ, shrnul aktuální vývoj v rámci tohoto projektu, kdy OICT nebude samostatně 
realizovat další veřejnou zakázku v režimu JŘBÚ, nicméně podklady v tomto formátu připravujeme 
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na základě budoucí objednávky přímo pro MHMP pro p. Károlyho, kdy MHMP má pro tento typ 
řízení výhodnější pozici. 

Téma bylo bez diskuze.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/01 
„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 3.2. Informace k projektu EIDAS (T. Barczi) 

P. Bláha P/DR předal opět slovo T. Barczimu, P/PŘ. 

T. Barczi, P/PŘ, uvedl, že v rámci tohoto projektu nyní čekáme pouze na úhradu poslední faktury ze 
strany MHMP. Cílem HMP je dále řešit bez účasti OICT, kdy OICT pouze sbírá dílčí a kusé informace 
o aktuálním dění z komunikace ohledně jiných projektů.     

Téma bylo bez diskuze.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/03 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k projektu EIDAS.“ 
Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3.3. Informace k Datovým centrům (T. Barczi) 

P. Bláha P/DR taktéž předal slovo T. Barczimu, P/PŘ. 

T. Barczi, P/PŘ, uvedl, že standardně plníme naše smluvní závazky k HMP.      

K tématu byla vedena diskuze, ve které byl vznesen ze strany členů DR dotaz, proč nedokážeme 
tuto infrastrukturu využít pro projekty OICT, jako např. Golemio, a dále zda se v OICT někdo věnuje 
nově vznikajícímu datovému centru Malovanka, kdy by mělo být cílem OICT zajistit si toto DC též 
na míru svým potřebám.  

V rámci diskuze byl v 10:03 hod. přizván též pan Benedikt Kotmel, vedoucí Odboru integrace a 
zpracování dat, zejména kvůli vazbě diskuze na projekt Golemio. Pan B. Kotmel k věci uvedl, že 
problém ve využití DC HMP vidí zejména ve špatných SLA a nedostatečných smlouvách se 
subdodavateli HMP, které nedokážou pokrýt naše potřeby dostupnosti. Nad to chybí v těchto DC 
zejména nezbytné služby jako je monitoring apod. 

V 10:17 hod. pan B. Kotmel zasedání opouští.  
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Členové DR se následně shodli, že bude třeba vyvolat separátní schůzku na technické úrovni, kde 
toto téma proberou v kooperaci s dalšími zaměstnanci OICT (Františkem Hánou, Janem Ladinem, 
Tomášem Kubíčkem). Komunikace bude zahájena jako e-mailová ze strany M. Bláhy, P/DR. 

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/03 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k probíranému 
tématu Datových center.“ 
Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3.4. Portál Pražana (J. Znamenáček) 

P. Bláha, P/DR, v 10:20 hod. přizval pana Jana Znamenáčka, Č/PŘ, a tomuto předal slovo i, aby 
seznámil členy DR s aktualizacemi v projektu Portál Pražana. 

Jan Znamenáček, Č/PŘ, uvedl, že nejvíce kapacit na svém svěřeném úseku nyní věnuje 
k připomínkování Metropolitního plánu, kde je termín 15.4.2022. V rámci Portálu Pražana se 
odchytávají a ladí drobné chyby.  

K tématu byla vedena diskuze, v jejímž rámci členové DR vznesli dotazy ke způsobu přihlašování 
do PP při přechodu z Portálu Občana, kdy je nutné přihlašovací údaje zadat znovu, což je 
nekomfortní. Dále bylo diskutované téma návštěvnosti, kdy ze strany DR byla kvitována zejména 
podoba nové landing page a outdoorové reklamy. Návštěvnost je však sezónní a má své špičky dle 
rozsahu implementované agendy do PP. Je třeba definovat úkoly typu quick win za účelem zvýšení 
návštěvnosti. 

Diskutovaným tématem byla též možnost zveřejnit PP jako opensource zejména v jeho části – 
integrace. J. Znamenáček uvedl, že si za tímto účelem zpracují stručnou studii a k tomuto kroku 
nemá problém přistoupit, pokud to bude licenčně v pořádku. 

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/04 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k probíranému 
tématu Portál Pražana.“ 
Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3.5. Informace k projektu MOS (J. Znamenáček) 

P. Bláha P/DR předal slovo přizvanému J. Znamenáčkovi, Č/PŘ, aby seznámil členy DR 
s aktualizacemi ve vývoji projektu MOS. 

J. Znamenáček, Č/PŘ, uvedl, že aktuální dění se točí kolem konfliktu týmů Libereckého kraje a 
OICT, kdy jsme v eskalačním módu. Problémy jsou zaznamenány na úrovni technické, komunikační 
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i subdodavatelské na obou stranách. Dále však máme úspěchy, zejména v podobě prodeje přes 
mobilní aplikaci Do Kapsy.  

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/05 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k probíranému 
tématu.“ 
Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 
V 11:00 hod přerušuje svou účast na zasedání člen DR, pan Cyril Klepek, který se opět připojí k bodu 3.7.  

Ad 3.6. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček) 

P. Bláha P/DR opakovaně předal slovo přizvanému J. Znamenáčkovi, Č/PŘ, aby seznámil členy DR 
s aktualizacemi v oddělení Vývoje ve společnosti OICT.  

J. Znamenáček, Č/PŘ, představil členům DR prezentaci, která je součástí podkladů na toto 
zasedání.  

K tématu byla vedena diskuze, v jejímž rámci J. Znamenáček, Č/PŘ, odprezentoval ještě další 
dotčené projekty – Intermodální plánovač trasy (tzv. Intermodál, aktuálně ale projekt náleží P. 
Suškovi, Č/PŘ), tzv. JIS (Jednotný informační systém) a v neposlední řadě i projekt Kompetenčních 
center. U Kompetenčních center se slova ujímá p. Tomáš Barczi a prezentuje formu smlouvy a 
zejména její přílohy, která bude schvalovaná Radou HMP. 

Členové DR se shodli na tom, že od příštího zasedání žádají zařadit jako trvalý projekt 
informace k Intermodálnímu systému. 

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/06 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k probíranému 
tématu.“ 
Hlasování: pro 4– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Po ukončení bodu 3.6 opouští zasedání zapisovatelka M. Lapáčková a další část bude zaznamenána přímo panem M. Bláhou, P/DR. 

Ad 3.7. Informace k činnosti MKT (M. Šandor) 

P. Bláha, P/DR, k tomuto bodu přizval pana Mateje Šandora, MP/PŘ a předal mu slovo k doplnění 
aktuálních informací o stavu činnosti MKT oddělení v OICT .    

V rámci tématu seznámil M. Šandor členy DR s plánovanými aktivitami marketingu na rok 2022 
k roku 2021 odkázal na předchozí zasedání dozorčí rady, kde byla projednávaná zpráva o činnosti 
marketingu za rok 2021.  
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Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/07 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k tématu 
marketingu.“ 
Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato. 

 

Ad 3.8. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na 
finanční objem (M. Šandor) 

P. Bláha, P/DR, předal opakovaně slovo M. Šandorovi, MP/PŘ, který tuto oblast gesčně řeší a 
seznámil členy dozorčí rady s přípravou na publikace objednávek dle přiložené prezentace.  

K tématu byla vedena diskuze, kde členové DR shrnuli závěry prezentace, tj. plugin do Helios - 
50.000 s předpokládaným dodáním v červnu dle indikativní nabídky od dodavatele; Doc-X nebo 
obdobný system– DMS pro Helios, nová integrace do listopadu 2022, celý document management; 
nebo administrovat ručně. Závěrem diskuze byl p. M. Šandorovi uložen úkol, do 25.3. zkusit zkrátit 
termín dodání plugin Helios a o tomto informovat členy DR, dále do 25.3 zjistit, zda můžeme DMS 
udělat v rámci existující licence spisové služby e-spis od I.CZ. 

Následně došlo k hlasování o návrhu usnesení:  

Usnesení č: DR-04/22-03/08 
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí předložené informace.“ 
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.  

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 18. 3. 2022, na pokyn P/DR ve 13.00 hod. za ukončené. 
 

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude 28.3.2022 formou on-line přenosu, a 
to za účelem projednání odloženého bodu P. Sušky, Č/PŘ.  

 

V Praze dne 18.3.2022 

 

Zapsala:  Ověřil: 
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Mgr. Monika Lapáčková 
Vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek 

 Michal Bláha 
Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s. 
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