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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 28.3.2022 

č. DR – 5 / 22 
 

 

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 19.3.2022 e-mailovou 
pozvánkou na 28.3.2022 od 13:00 hod., a to pouze za účasti při využití elektronické komunikace.   

Přítomní členové DR: Michal Bláha (P/DR) – hlasuje 1 
Bc. Jiří Koudelka (MP/DR) – hlasuje 2 
Petr Říha (Č/DR) – hlasuje 3 
Petr Šula (Č/DR) – hlasuje 4 
 

Hosté: Ing. Tomáš Barczi (P/PŘ)  
JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ) 
M. Sc. Petr Suška, (Č/PŘ)  
Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)  
Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb 
tajemník DR)  
Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT) 
Bc. Benedikt Kotmel, (vedoucí Odbor integrace a 
zpracování dat) 
Damian Wagner-Herold, (Smart City UrbanTech expert)  

Omluvení členové DR:  
 

Ing. Cyril Klepek (Č/DR)  

zasedání řídil předseda dozorčí rady p. Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 
28.3.2022 ve 13:00 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 pouze za využití elektronické 
komunikace, za dodržení pravidel dle jednacího řádu u této formy hlasování. 
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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-05/22-01/01 

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-05/22-01/02 

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 a za souhlasného stanoviska 
ostatních členů dozorčí rady znovu odsouhlasil program jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů 
2. Stvrzení per rollam  
3. Spolupráce Datové platformy a SRN (Petr Suška) 
4. 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-05/22-01/03 

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání dle zaslané 
pozvánky. 
Hlasování: pro 4– 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. 
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Ad 3.  Spolupráce Datové platformy a SRN (Petr Suška) 

P. Bláha P/DR předal slovo Petru Suškovi Č/PŘ, který představil svého hosta / jednoho z 
potenciálních partnerů ze SRN – Damiana Wagnera-Herolda a požádal ho o okomentování návrhu 
možné spolupráce. V následné diskusi byly představeny oblasti možné spolupráce. 
 

M. Bláha P/DR vítá novou příležitost a žádá P. Sušku o vypracování několika variant 
„business plánů“ z nich by bylo následně možné vybrat variantu spolupráce.  P. Suška uvádí, 
že koncem týdne je plánována k tématu další/pokračující schůzka, ze které připraví stručný 
souhrn oblastí, které byly probírány.  Následně bude připraven pro členy DR výstup (formát 
bude upřesněn – např. forma hodnocení rizik), kde budou tyto výstupy (varianty) včetně 
dalších obhajitelných doporučení popsány. Dozorčí rada s tímto návrhem souhlasí a zároveň 
informuje, že o tomto postupu bude stručně informovat p. primátora na jejich společném 
setkání.  
Souhrn požadavků je následující:  

1. Petr Suška připraví do konce týdne výstup z workshopu. (výstup je již přílohou 1. 
tohoto zápisu) 

2. Představenstvo do konce 4/22 projedná témata možné spolupráce v doplněné verzi 
o informace z jednání 1.4.2022 a připraví výstup pro DR, kde, již budou zapracovány 
i informace k výběru variant a jejich preference. Tuto žádost si Petr Suška bere za 
vlastní.  

3. Představenstvo připraví na následující zasedání DR (orientačně 5/22) výstup 
ohledně probíraného tématu (v případě nutnosti DR projedná téma v jiném 
operativně domluveném termínu). Hlavním garantem ke splnění tohoto bodu je též 
P. Suška. 

 
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování o usnesení:  
Usnesení č: DR-05/22-03/01 
„Dozorčí rada společnosti OICT, bere na vědomí informace k tématu.“ 
Hlasování: pro 4– 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 28. 3. 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 28.3.2022 
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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. 

 
 
 
Příloha 1. 
Výstup z 1. následného jednání k bodu 3/DR 5; datum konání návazného jednání: 1.4.2022:  
 Téma: Spolupráce Datové platformy a SRN (Petr Suška) 

 
- Kolegové z DP představili zárodek oblastí, kterým by se projekty měly věnovat podle 

zaměření na klienty: (policie, city hall, plánovací instituce apod.). 
- Dále proběhla diskuse nad představou o use-cases pro DP v SRN.  
- Byly probrány konkrétní use-cases, které DP je schopná rozvinout, s čím má DP zkušenost 

a potom diskuze přešla na to, zda ve výsledku jde o vývoj produktu nebo o poradenství 
pro města nebo nějakou kombinaci.  

o Partneři ze SRN by rádi rozvíjeli produkt, jsou schopni zajistit vývojářské kapacity 
z MHP Porsche 

o Je na rozhodnutí PŘ, DR, primátora, jakým způsobem a kterým směrem by úsilí 
v Německu směřoval 

- Ben Kotmel naznačil, že je nutné rozdělit aktivity do kategorií, zda se bavíme o operational 
dynamic data, statistical data, data pro strategické rozhodování apod.  

o Potom je potřeba dělení podle oblastí, typicky doprava pokrývá 50 procent datových 
projektů. K tomu nebylo stanovisko, ale jenom komentář, že to se musí zjistit, a ještě 
vymyslet a ve městech v Německu je toto zásadním tématem 

- Ben Kotmel uvádí, že rozhodně na další půl rok nejsme (DP) schopni poskytnout jiné 
kapacity než poradenství v oblasti budování toho záměru a že zároveň nedokážeme ani 
narychlo vytvořit nějakou extra kapacitu. Protože potom by tam nebyla ta přidaná hodnota 
našich zkušeností, ale jenom bychom přeprodávali lidi na projekt a to nechceme.  

- Follow-up workshop s managementem MHP Porsche je domluven na následující týden 
- Předběžně 24.4. je naplánována další návazná schůzka ohledně mezinárodní spolupráce 

DP  
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