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Základní údaje o společnosti

Operátor ICT, a.s., (dále také Operátor ICT), 
je městskou společností, která pro hlavní 
město Prahu (dále také hl. město Praha), 
městské části a další městské společnosti 
primárně zajišťuje agendu a řízení inovativních 
projektů využívajících moderní technologie, 
odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci 
ICT projektů.   

Identifikační Údaje  

Obchodní společnost: Operátor ICT, a.s.  

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice,                 
170 00 Praha 7  

IČO: 02795281  

DIČ: CZ02795281  

Právní forma: akciová společnost  

Spisová značka: B 19676 vedená 
u Městského soudu v Praze  

Datum vzniku: 19. 3. 2014

INOVACE



Jednání za společnost  

Společnost zastupují navenek vždy alespoň 
dva členové představenstva společně.  

Základní kapitál  

Základní kapitál společnosti činí 100 000 
tis. a byl ze strany zakladatele zcela upsán, 
přičemž ke dni 19. března 2014 bylo splaceno 
celkem 100 000 tis., tedy 100 % upsaného 
základního kapitálu společnosti.  

Jediným stávajícím akcionářem společnosti 
je hlavní město Praha.

Statutární orgány  

k 31. prosinci 2021

Představenstvo  

Předseda představenstva:  

Michal Fišer, MBA  

Místopředseda představenstva:  

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

Členové představenstva:  

Petr Suška, MSc. 

Dozorčí Rada  

Členové dozorčí rady:  

Michal Bláha  

Petr Říha  

Bc. Jiří Koudelka  

Ing. Cyril Klepek 

Petr Šula 

PRAHA

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních 
podílů:

Společnost nenabyla žádné vlastní akcie 
nebo vlastní podíly.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
a pracovněprávních vztahů:

Spolek postupuje v oblasti ochrany život-
ního prostředí a pracovněprávních vztahů 
v souladu s platnou legislativou.

Účetní jednotka má pobočku nebo jinou 
část obchodního závodu v zahraničí:
Společnost nemá organizační složku 
v zahraničí.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rok 2021 byl pro naši společnost OICT dalším 
rokem plným výzev, se kterými jsme se po-
týkali a dokázali jsme, že jsme schopni velké 
adaptability. Tak jako všechny společnosti 
a odvětví jsme i my byli neustále pod tlakem 
situace spojené s epidemií COVID-19. Všem 
kolegům a kolegyním bych chtěl v této sou-
vislosti poděkovat za jejich neutuchající úsilí 
a schopnost pružně se přizpůsobovat velice 
se vyvíjejícímu se prostředí. Naše schopnost 
adaptability se projevila také při perfekt-
ním zvládnutí nové organizační struktury 
naší společnosti, která vstoupila v platnost 
v polovině roku. Od nové firemní organi-
zační struktury si slibujeme větší efektivitu 
a rozdělení kompetencí a silných stránek 
napříč naší společností, a to tak, abychom 
byli i nadále silným a respektovaným part-
nerem nejen pro Magistrát hlavního města 
Prahy, ale také ostatní městské společnosti 
či zástupce soukromého sektoru.
 
V uplynulém roce 2021 se nám podaři-
lo dokončit spoustu významných pro-
jektů či je úspěšně posouvat do dalších 
fází. Náš Úsek provozu například od září 
kompletně přebral agendu dodávání 

služeb v datových centrech pražského ma-
gistrátu, a OICT tak již provozuje všechny 
katalogové listy. Během celého roku jsme 
se také intenzivně věnovali Portálu Pražana, 
kam postupně přibývají nové agendy, které 
Pražanům umožní komunikovat s úřady 
on-line z pohodlí domova. Velikým úspě-
chem bylo rovněž úspěšné spuštění doprav-
ní mobilní aplikace IDOLKA, kterou jsme do-
dali na klíč Libereckému kraji. O konkrétních 
projektech se dozvíte v kapitolách věnova-
ných jednotlivým úsekům.
 
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat 
všem našim kolegům a kolegyním za jejich 
nasazení a kvalitně odvedenou práci během 
celého roku 2021. 

Michal Fišer

Předseda představenstva
Michal Fišer, MBA
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Ing. Michal Kraus, MBA

(od 1. 5. 2019 – 31. 5. 2021) 

člen představenstva, pověřen řízením 
Úseku vývoje a architektury  
  

Ing. Josef Švenda

(od 1. 8. 2019 – 10. 2. 2021) 

člen představenstva, pověřen řízením Úseku 
strategického rozvoje a interních služeb 

Michal Fišer, MBA 

(od 9. 6. 2016 –  do 1. 2. 2021)  

předseda představenstva, pověřen řízením 
společnosti Operátor ICT, a.s. 

od 1. 7. 2021 pověřen řízením Úseku provozu 
a Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT 
architektury  

Petr Suška, MSc. 

(od 1. 6. 2021 – současnost) 

člen představenstva, pověřen řízením Úseku 
Smart City, inovací a projektového řízení 

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. 

(od 1. 5. 2020 – současnost) 

místopředseda představenstva, pověřen 
řízením Úseku projektového řízení a fondů 
(do 30.6.2021) 

od 1. 7. 2021, pověřen řízením Úseku financí, 
služeb a rozvoje obchodu 

Ing. Jan Ladin 

(od 1. 5. 2020 – 30. 6. 2021)  

člen představenstva, pověřen řízením Úseku 
provozu ICT

VEDENÍ SPOLEČNOSTI Členové představenstva
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Interní audit

Generální ředitel

ODDĚLENÍ 

SOA a integrace 
MHMP

ODDĚLENÍ 

Vývoje

ODDĚLENÍ 

Data city lab

ODDĚLENÍ 

Projektové kanceláře 
Smart Prague

ODDĚLENÍ 

Projektů energetických 
úspor

ODDĚLENÍ 

Kamerových 
systémů

ODDĚLENÍ 

Výpočetního 
výkonu

ÚSEK 

Vývoje a architektury

ÚSEK 

Projektového řízení
a fondů

ÚSEK

Provozu ICT

ÚSEK 
Rozvoje obchodu,
marketingu a interních služeb

ODDĚLENÍ 

Koordinace
MHMP a MČ

ODDĚLENÍ 

Podpory
aplikací
a systémů

ODDĚLENÍ 

Service desk

Představenstvo

ODDĚLENÍ 

Koordinace projektů

ODDĚLENÍ 

Správy koncových 
stanic

ODDĚLENÍ 

Správy 
primárních 
aktiv

ODDĚLENÍ 

Správy
sekundárních
aktiv

ODDĚLENÍ 

Správy
ostatních 
aktiv

ODDĚLENÍ 

Front office

ODDĚLENÍ 

Back office

ODDĚLENÍ 

Infolinky

ODDĚLENÍ 

Právních
služeb

ODDĚLENÍ 

Sekretariátu
a komunikace 
s MHMP

ODDĚLENÍ 

Financí, 
účetnictví
a správy 
majetku

ODDĚLENÍ 

Lidských zdrojů

ODDĚLENÍ 

Sekretariátu
a komunikace 
s MHMP

ÚSEK 

Podpory uživatelů

ODDĚLENÍ 

IT architektury

ODDĚLENÍ

ICT projektů

ODBOR 

Provozu

ODDĚLENÍ 

Bezpečnosti

ODBOR 

Podpory
aplikací

ODBOR 

Systémové
podpory

ODBOR 

Kartových 
systémů

ODBOR 

Interních 
služeb

ODDĚLENÍ 

Marketingu a PR

ODDĚLENÍ 

Rozvoje
obchodu

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Platnost firemní struktury od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021
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Interní audit

Generální ředitel

DELIVERY

Analýza a 
architektura

Vývoj Datová analýzaProjektová 
kancelář

ODBOR 

Digitalizace

ODBOR 

Aplikací a dopravních 
systémů

ODDĚLENÍ 

Enterprise 
architektury

ODDĚLENÍ 

Rozvoje aplikací

ODDĚLENÍ 

Digitalizace

ODDĚLENÍ 

Dopravně 
odbavovacích 
systémů

ODBOR 

Smart City
a inovací

ODBOR 

Integrace 
a zpracování dat

ODDĚLENÍ 

Inovací
a pilotních 
projektů
Smart City

ODDĚLENÍ 

Golemio

ODDĚLENÍ 

Produktů
Smart City

ODDĚLENÍ 

Datových
projektů

ODBOR 

Služeb

ODDĚLENÍ 

Komunikace
a marketingu

ODDĚLENÍ 

Vztahů
s akcionářem
a interních
služeb

ODDĚLENÍ 

Právní a veřejných 
zakázek

ODBOR 

Řízení financí 
a lidských zdrojů

ODDĚLENÍ 

Lidských zdrojů

ODDĚLENÍ 

Financí, účetnictví 
a evidence majetku

ODBOR 

Provozu 
aplikací

ODDĚLENÍ 

Primárních
aktiv

ODDĚLENÍ 

Sekundárních 
aktiv

ODBOR 

Provozu ICT

ODBOR 

Podpory uživatelů

ODDĚLENÍ 

IT bezpečnost

ODDĚLENÍ 

Správy koncových 
zařízení

ODDĚLENÍ 

Service desku 
a infolinky

ODDĚLENÍ 

Kamerových 
systémů

ODDĚLENÍ 

Front office

ODDĚLENÍ 

Infrastruktury

ODDĚLENÍ 

Back office

ÚSEK 

Digitalizace rozvoje 
aplikací a IT architektury

ÚSEK 

Smart city, inovací 
a projektového řízení

ÚSEK

Financí, služeb 
a rozvoje obchodu

ÚSEK 

Provozu

ODDĚLENÍ 

Rozvoje
a obchodu

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Platnost firemní struktury od 1. 7. 2021
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Představenstvo Funkce Vznik členství Vznik funkce

člen (předseda PŘ) 27. ledna 2016 10. července 2016Michal Fišer, MBA

člen (místopředseda PŘ) 1. května 2020 12. května 2020JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

člen 1. června 2021 Petr Suška, MSc. 

Dozorčí rada Funkce Vznik členství Vznik funkce

člen (předseda) 19. prosince 2018 9. ledna 2019 Michal Bláha

člen 19. prosince 2018Ing. Cyril Klepek

člen 19. prosince 2018Petr Říha

člen (místopředseda) 19. prosince 2018 21. května 2021 Bc. Jiří Koudelka

člen 1. ledna 2021Petr Šula

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ORGÁNŮ 
SPOLEČNOSTI

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2021 
bylo následující:

V průběhu roku 2021 proběhla v dozorčí 
radě tato personální změna:

Od 1. 1. 2021 byl Usnesením č. 2841 Rady hlav-
ního města Prahy ze dne 14. 12. 2020 zvolen 
do funkce člena dozorčí rady pan Petr Šula. 

Složení představenstva k 31. 12. 2021 bylo 
následující: 

V průběhu roku 2021 proběhly v představen-
stvu tyto personální změny:

S platností od 28. ledna 2021 zvolila dozorčí 
rada členem představenstva na nové funkč-
ní období Michala Fišera, MBA a pověřila ho 
výkonem činnosti v rozsahu exekutivní-
ho řízení na úrovni generálního ředitele 
společnosti.

S účinností od 28. 1. 2021 zvolilo představen-
stvo společnosti svým předsedou na nové 
funkční období Michala Fišera, MBA. 

K 10. 2. 2021 odstoupil z funkce člena před-
stavenstva Ing. Josef Švenda. 

K 31. 5. 2021 odvolala dozorčí rada 
z funkce člena představenstva 
Ing. Michala Krause, MBA. 

K 30. 6. 2021 dozorčí rada odvolala z funk-
ce člena představenstva Ing. Jana Ladina. 

S platností od 1. 6. 2021 zvolila dozorčí rada 
členem představenstva Petra Sušku, MSc.
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zprávy došlo ve složení představenstva 
k těmto změnám:  

S účinností ke dni 31. ledna 2022 odstoupil 
z funkce člena představenstva  i z funkce 
předsedy představenstva Michal Fišer, MBA.

Dozorčí rada zvolila Ing. Tomáše Barcziho 
do funkce člena představenstva, 
a to s účinností od 28. ledna 2022. 

Dozorčí rada rovněž zvolila 
Ing. Jana Znamenáčka do funkce 
člena představenstva, a to s účinností 
od 28. ledna 2022

Představenstvo společnosti s účinností 
od 3. února 2022 poté zvolilo za svého 
předsedu pana Ing. Tomáše Barcziho.

 



s
tr

a
n

a
 2

1

2
0
2
2

„Můj předchůdce Michal Fišer OICT vedl 
celých šest let a jsem rád, že můžu navazo-
vat na veliké množství úspěšných projek-
tů, které byly za jeho vedení nastartovány 
či dokončeny.” 

Tomáš Barczi je odborníkem na implemen-
taci inovačních a ICT řešení. Nejdříve pra-
coval jako softwarový tester. Při podnikání 
získal zkušenosti v řízení ISP start-upu. 

Ve společnosti COM PLUS CZ a.s. 
se postupně vypracoval na ředitele ICT 
a člena představenstva. 

V posledních letech stavěl a řídil technolo-
gické komunikační systémy kritické infra-
struktury v ČEZ Distribuci v rámci SmartGrid 
inovací.

Předseda představenstva
Ing. Tomáš Barczi

NOVÝ GENERÁLNÍ ŘEDITEL
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

OICT jakožto městská společnost, která má 
v hlavním městě na starosti testování a zavá-
dění inteligentních technologií a řešení, tedy 
vytváření lepšího místa pro život všech 
obyvatel Prahy, vnímá důležitost vlastní 
společenské odpovědnosti, ať již v oblasti 
ekonomické, environmentální, nebo sociální. 
Tento postoj je promítnut do firemních vizí, 
misí a hodnot, jakož i etického kodexu spo-
lečnosti. Zároveň však OICT usiluje o to, aby 
byl tento přístup viditelný v každodenním 
chodu společnosti. 

Přispíváme k lepší ekologické situaci 
v Praze

Abychom se aktivně podíleli na snižování 
negativních dopadů na životní prostředí, 
začali jsme využívat elektromobily jako slu-
žební vozidla. Aktuálně máme ve vozovém 
parku naší společnosti 60 % elektromobilů. 
Tyto využívají zejména kolegové a kolegy-
ně z oddělení Lítačky, projektové kanceláře 
Smart Prague a úseku provozu. 

I v rámci běžného provozu kanceláří 
se snažíme podporovat udržitelnost. 
Ve společně využívaných prostorách mají 
zaměstnanci a zaměstnankyně mož-
nost třídit odpad. Do budoucna chceme 
v oblasti odpadového hospodářství dále 
zlepšovat náš přístup, ať již rozšiřováním 
možností separace odpadu, edukací, 
anebo snižováním množství vyprodukované-

ho odpadu. I těmito drobnými gesty se sna-
žíme napříč společností přispět ke zlepšení 
ekologické situace v Praze. 

Náhradní plnění 

Náhradní plnění slouží jako jedna 
z možností plnění povinného podílu. 
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 
ukládá zaměstnavatelům, kteří mají více 
než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstná-
vat osoby se zdravotním postižením, a to 
ve čtyřprocentním poměru k celkovému 
přepočtenému počtu zaměstnanců. 

Společnost OICT měla k 31. 12. 2021 zaměst-
návala dva zaměstnance, kteří spadali do 
kategorie osob se zdravotním postižením. 

Další dle zákona povinné odvody byly 
uskutečňovány formou odebírání výrobků 
od organizace, která zaměstnává více než 
50 % osob se zdravotním postižením.

V případě společnosti OICT je partnerem 
pro čerpání náhradního plnění OFFI-
CE DEPOT, s.r.o., Hostivice, Floriánova 
2461, PSČ 253 01, zapsaná v OR vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
42398, IČ: 64942503. Tato společnost byla 
vybrána v roce 2018 v rámci veřejné zakázky.  
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KDE SE O NÁS DOZVÍTE

Naši činnost podporujeme komunikací 
a budováním vztahů s veřejností, partne-
ry a médii. Cílem naší společnosti je vy-
tvářet technologickou budoucnost pro 
lepší život v Praze. Proto také usilujeme 
o co největší otevřenost a transparentnost. 
O našich projektech, novinkách a akcích, 
které organizujeme, či se jich aktivně účast-
níme, se můžete dočíst na našich webových 
stránkách a sociálních sítích. 

Naše webové stránky:

oict.cz

smartprague.eu

golemio.cz

pragozor.cz

portalprazana.cz

pidlitacka.cz 

app.pidlitacka.cz

zmente.to

Jsme si vědomi významu online marke-
tingu a denně komunikujeme s našimi 
příznivci i on-line. Oddělení marketin-
gu a PR v roce 2021 obsluhovalo celkem 
10 profilů na sociálních sítích. Naleznete 
nás na LinkedInu, Facebooku, Twitteru 
či Instagramu. Počet sledujících na našich 
kanálech činil v roce 2021 dohromady 14 000. 
Celkem jsme online veřejnost oslovili více než 
tisícovkou příspěvků napříč všemi on-line 
komunikačními kanály. 

Aktivně jsme komunikovali taktéž prostřed-
nictvím médií, a to jak pražských, tak i s ce-
lostátním dosahem. Za rok 2021 jsme vy-
dali celkem 49 tiskových zpráv týkajících 
se našich produktů a novinek v OICT. Účast-
nili jsme se dohromady 17 akcí - mimo jiné 
druhého ročníku Pražského inovačního ma-
ratonu NakopniPrahu, ISSS 2021, Comic-Con 
Prague či čtvrtého ročníku Prague City Data 
Congress. 

V roce 2021 jsme získali 1. místo v soutěži 
Chytrá města, kde byl v kategorii “Projekt pro 
region” oceněn náš Smart Prague projekt 
zabývající se vzdálenou správou dopravního 
značení v české metropoli.

Celkem jsme online veřejnost oslovili 580 
příspěvky napříč všemi online komunikační-
mi kanály. Víme, že každá sociální síť má jiné 
publikum včetně chování, a tomuto faktu 
přizpůsobujeme i přípravu jednotlivých pří-
spěvků.  
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021
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9ÚSEK PROVOZU

Úsek provozu

Jan Ladin (do 30.6.2021)
Michal Fišer (od 1.7.2021) - pověřen řízením 

V průběhu roku 2021 došlo v rámci 
Úseku provozu k přebrání nových agend 
a začlenění gesce podpory uživatelů. 
Od 1. července se navíc úsek přejmeno-
val z Úseku provozu ICT na Úsek provozu. 
Právě přejmenování lépe vystihuje od-
borné poslání našeho úseku v rámci celé 
společnosti.  Během celého roku jsme 
intenzivně pracovali na dodávání služeb 
v datových centrech MHMP a od 1. září 2021 
již provozujeme všechny katalogové listy. 
Celkem tak máme v gesci 12 katalogových 
listů. Během celého roku 2021 pokračovalo 
poskytování odborných služeb pro pražskou 
městskou společnost Technologie hlavního 
města Prahy, a.s. (dále jen „THMP“). Dodáva-
né služby byly spojeny především se sprá-
vou kamerových systémů (dále také „MKS“) 
a elektrorevizí. V oblasti MKS byla například 
dokončena migrace a byly zahájeny příprav-
né činnosti pro migraci z technologického 
prostředí NÚB a JUN, které byly ke konci 
roku dokončeny. 

Pro kolegy z MHMP pokračovala během 
celého roku výměna techniky. Celkem jsme 
tak uskutečnili výměnu techniky techni-
ky u 500 zaměstnanců a zaměstnankyň 
pražského magistrátu. V oblasti registru 
optické infrastruktury pokračovala zasedání 
odborné pracovní skupiny, bylo podepsáno 
memorandum týkající se aktualizace dat, 
a především jsme vyjednávali s relevantními 
aktéry o možnosti využití městské optické 
infrastruktury v rámci Pražské metropolitní 
datové sítě MePNet. 

Rok 2021 byl také ve znamení navazování 
partnerství, a to nejen se soukromým sek-
torem. Navázali jsme na spolupráci uzavře-
nou v roce 2020 se společnostmi Dell, HP 
a VEEAM a k našim partnerům tak v roce 
2021 přibyla společnost Lenovo. Cílem této 
spolupráce je dosáhnout stálého přehle-
du o vlastním rozvoji těchto společností 
a samozřejmě s nimi dokázat držet krok. 
V rámci institucionální spolupráce jsme jmé-
nem společnosti podepsali memorandum o 
spolupráci nad systémem Citivizor, kde po-
skytujeme podporu jednotlivým pražským 

městským částem. V roce 2021 byla také na-
vázána v oblasti IT bezpečnosti spolupráce 
s městkou částí Praha 1, kde jsme nápomoc-
ni při vytváření zcela nového kompetentního 
týmu zaměřeného na dohledové systémy. 

Spolupráce  probíhala i v rámci dalších 
úseků OICT. Společně s Úsekem digita-
lizace, rozvoje aplikací a IT architektury 
jsme vytvořili novou technologickou stra-
tegii OICT.  Dále jsme rozšířili dohled nad 
Multikanálovým odbavovacím systémem 
a Lítačkou, a to především směrem k novým 
rozhraním pro Liberecký kraj. 

S ohledem na podporu uživatelů jsme 
spustili na konci roku 2021 službu „Operátora 
Service desku“ přímo v budově Škodova 
paláce. Ke konci roku byl rovněž na přepáž-
ky Zákaznického centra Škodova paláce 
nasazen biometrický podpis při převzetí 
nalezených a vrácených karet, čímž došlo 
ke kompletní digitalizaci všech potvrzení. 

Díky intenzivní práci kolegů a kolegyň 
z Úseku provozu jsme v roce 2021 získali 
rekvalifikaci ISMS a rovněž také v oblasti 
kvality kvalifikaci ve virtualizaci.

500
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ÚSEK VÝVOJE A ARCHITEKTURY

Úsek digitalizace, rozvoje aplikací
a IT architektury 

Michal Kraus (do 31. 5. 2021)
Michal Fišer (od 1. 6. 2021) – pověřen řízením 

Rok 2021 byl pro Úsek vývoje a architek-
tury relativně turbulentní, a to především 
s ohledem na personální kapacity úse-
ku. V rámci zefektivnění fungování úse-
ku tak bylo od poloviny roku rozhodnuto 
o přehodnocení agend, kterými se vývoj 
a architektura v OICT budou zabývat. 
Nový název Úseku digitalizace, rozvo-
je aplikací a IT architektury tak vypoví-
dá o kompetencích, které náš úsek drží 
a rozvíjí.
 
Vlajkovou lodí úseku byl i v roce 
2021 Portál Pražana – digitální úřad obyvatel 
české metropole – který pro MHMP vyvíjí-
me. Celý rok jsme pracovali na začleňování 
nových agend a úkonů do Portálu Pražana. 
Podařilo se nám integrovat například for-
muláře Odboru volených orgánů a Odboru 
daní, poplatků a cen MHMP. Implemento-
váno bylo on-line podání žádostí o finanční 
podporu (grantů) poskytovaných Prahou 
kulturním institucím, a podařilo se nám 
do portálu začlenit první služby realizované 
ve spolupráci s městskou společností TSK 
v oblasti veřejného parkování. Před říjnový-
mi volbami do Poslanecké sněmovny bylo 
přes Portál Pražana umožněno podat všem 
občanům žádost o voličský průkaz. Ke konci 
roku byly finalizovány technické specifi-
kace pro začlenění agendy poplatků za 
psa do portálu. Významným milníkem pro 
vývoj Portálu Pražana bylo implementování 
přihlášení a digitálních úkonů pro právnické 
osoby. V rámci zvyšování uživatelské přívě-
tivosti došlo k redesignu přihlašování strán-
ky a upravena byla rovněž logika navigace 
uvnitř pražského digitálního úřadu. 
 
Během celé první poloviny roku 2021 
do našeho úseku spadaly i aktivity datové 
platformy Golemio, která umožňuje Praze 
řídit město na základě dat. S ohledem 
na probíhající epidemii covid- 19 se da-
tový tým Golemia soustředil především 
na data týkající se očkování a spolu-
pracoval na spuštění nového portálu 
ockovani.covid.eu, který pravidelně na-
vštívilo více než 6 000 unikátních návštěv 

denně. Data týmu Golemio rovněž slou-
žila krajskému koordinátorovi očkování, 
jelikož umožnila vytvořit kalkulačku distri-
buce vakcín pomáhající rozdělovat vakcí-
ny automatizovaně a dle transparentního 
vzorce.  Rok 2021 byl věnován také pracím na 
portálu pragozor.cz, kde byla přidána další 
data spadající do oblasti „Řízení města“. Tým 
Golemia se rovněž věnoval analýze dojez-
dových dob pro Letiště Praha či očkovacím 
a covidovým datům.
   
Od druhé poloviny roku úsek převzal agen-
du věnující se rozvoji aplikací. V této oblasti 
tak došlo k rozvoji systému PID Lítačka, byl 
v pilotním režimu spuštěn nový e-shop. 
Finišovaly rovněž přípravy na projektu 
„Parkování PID Lítačka“, který umožní poho-
dlně zaplatit za parkování v mobilní aplikaci. 
Dále se testovala funkce tzv. cappingu 
jízdenek pro cesty pražskou městskou 
hromadnou dopravou. V neposlední řadě 
byla navázána spolupráce se dvěma provo-
zovateli sdílených kol (NextBike a Rekola), 
díky které si mohou držitelé ročního kupónu 
zapůjčit zdarma sdílené kolo na 15 minut, 
a to až čtyřikrát denně.  

Rok 2021 byl také ve znamení úspěšného 
spuštění mobilní dopravní aplikace IDOLKA, 
kterou jsme dodali na klíč Libereckému 
kraji. V rámci uzavřeného pilotního pro-
vozu probíhal postupný rozvoj systému 
Prague Visitor Pass.   
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ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A FONDŮ 

Úsek Smart City,
inovací a projektového řízení

Matej Šandor (do 30. 6. 2021)
Petr Suška (od 1. 6. 2021)

Týmy našeho úseku pracovaly v roce 2021 
na více než třicítce projektů v oblasti Smart 
City i ICT. Ve druhé polovině roku se na-
víc v rámci nové organizační struktury 
stal součástí úseku i tým datové platfor-
my Golemio. Mezi významné milníky roku 
patřilo z hlediska Smart Prague projektů 
například schválení Generelu dobíjecí in-
frastruktury v hlavním městě Praze nebo 
zkušební osazení senzorů na vytipovaných 
dopravních a informačních značkách v rám-
ci projektu „Testování inovativní technologie 
pro správu dopravního značení“. Důležitou 
oblastí v roce 2021, které jsme se intenzivně 
věnovali, byla oblast odpadového hospodář-
ství – ve druhé polovině roku byl schválen 
projektový záměr s názvem „Komplexní 
nástroj pro monitoring nádob na tříděný 
odpad“ a schválena byla rovněž rámcová 
smlouva o zajištění správy a rozvoje senzo-
rické sítě pro sledování hladiny zaplněnosti 
nádob na tříděný odpad v ulicích metropole. 
Právě díky tomuto projektu se dříve reali-
zovaný pilotní projekt rozšíří v následujících 
letech z původních 420 kusů senzorů na více 
než 6000 kusů. Neméně významnou oblastí 
byla také podpora a rozvoj elektromobility 
v české metropoli. Výše zmíněný Generel 
dobíjecí infrastruktury postoupil do fáze 
předběžných tržních konzultací a v průběhu 
roku jsme pokračovali v postupné instala-
ci dobíjecích wallboxů pro elektromobily, 
které jsou součástí vozového parku příspěv-
kových organizací hlavního města. Celkem 
tak bylo za rok 2021 nainstalováno prvních 
7 wallboxů. V poslední čtvrtině roku poté byl 
schválen pilotní projekt s názvem „Zdravá 
třída: Měříme CO2 ve školách“, díky kterému 
byly ve všech třídách a odborných učebnách 
na pražské ZŠ Na Vítězné pláni nainstalová-
ny senzory měřící hladinu oxidu uhličitého.
  
Ani v roce 2021 jsme neporušili tradici a v září 
jsme vydali další, v pořadí již čtvrtou, ročenku 
Smart Prague Index, která je nově přístupná 
na webu smartprague.eu a umožňuje kvan-
tifikovatelně měřit „chytrost“ jednotlivých 
projektů Smart City, které pro hlavní město 
realizujeme. Velikou radost nám udělalo 

umístění Prahy na 39. místě z celkových 174 
hodnocených měst v rámci CIMI Index 2020, 
kde si česká metropole polepšila o osm pří-
ček v tomto světovém hodnocení chytrých 
měst a potvrdila tak roli leadera mezi městy 
střední a východní Evropy.

 Během celého roku byli také kolegové 
zapojeni do druhého ročníku Pražského 
inovačního maratonu #NAKOPNIPRA-
HU, jehož jsme hrdým spolupořadate-
lem, a kromě mentoringu poskytujeme 
vítězným týmům i projektovou podporu. 
Do druhého ročníku se přihlásilo 55 týmů 
a na konci června z celkem 11 finalistů vyhrál 
tým METACITY, který se věnuje zjednodu-
šení komunikace mezi občany, develope-
ry, neziskovými organizacemi, městskými 
institucemi a dalšími zájmovými skupinami 
podílejícími se na rozvoji a plánování měs-
ta skrze vizualizaci dat. Spolupořadatelem 
inovačního maratonu #NAKOPNIPRAHU 
budeme i v roce 2022.  

Úsek byl rovněž aktivní v navazování me-
zinárodní spolupráce, kdy v průběhu dru-
hé poloviny roku došlo k zahájení prací 
na podpoře přípravy a realizace mezinárod-
ních projektů.

Od druhé poloviny roku se součástí úse-
ku stal tým datové platformy Golemio, 
který se věnoval například dokončení imple-
mentace API na odjezdové tabule a polohy 
vozů MHD pro společnost ROPID. Na konci 
roku navíc byla na dopravním terminálu 
Zahradní město spuštěna první tabule s do-
jezdovými real-time daty z Golemia. Po celý 
rok probíhala spolupráce na Intermodálním 
plánovači tras, kde byly ze strany datové 
platformy integrovány nejdůležitější datové 
zdroje z Národního dopravně-informačního 
centra. 

Důležitým výstupem roku 2021 je také nový 
web golemio.cz a rozšíření webu pragozor.cz 
o celkem 30 nových datových stories.
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ÚSEK ROZVOJE OBCHODU, MARKETINGU 
A INTERNÍCH SLUŽEB 

Úsek financí, služeb a rozvoje obchodu 

Josef Švenda (do 10. 2. 2021) 
Michal Fišer (do 30. 6. 2021) 
Matej Šandor (od 1. 7. 2021) 

Není žádným překvapením, že aktivity 
úseku byly v průběhu téměř celého roku 
2021 ovlivňovány následky epidemie covidu. 
Během nejkritičtějších fází epidemie praco-
vala drtivá většina našich kolegů na home 
office a povinně jsme všechny zaměstnance 
testovali, a to v souladu s platnými opatření-
mi. Celkem tak za rok 2021 bylo provedeno 
1426 antigenních testů. Naše společnost 
se veřejně přihlásila k podpoře očkování 
a očkovaným zaměstnancům a zaměstnan-
kyním (nejdříve oběma dávkami a následně 
i posilující dávkou) bylo poskytnuto indispo-
ziční volno navíc. 

S ohledem na nastalou situaci neby-
lo v roce 2021 bohužel možné realizovat 
některé z významných projektů naší společ-
nosti, ovšem to nám nezabránilo dosáhnout 
ke konci roku kladného hospodářského 
výsledku. Kolegové a kolegyně z oddělení 
lidských zdrojů celý rok aktivně pracovali 
na doplnění kapacit napříč všemi úseky 
společnosti. Velikou výzvou z hlediska nábo-
ru byla především stabilizace Úseku vývoje 
a architektury. 

Od března 2021 jsme se také soustře-
dili na přípravu a následnou úspěšnou 
implementaci nové organizační struk-
tury OICT, která vstoupila v platnost 
od 1. července 2021. Kromě přejmenování 
našeho úseku, které lépe vystihuje naše 
poslání v rámci společnosti, bylo napří-
klad vytvořeno i Oddělení rozvoje obcho-
du, jehož misí je podporovat a spolupracovat 
na obchodní činnosti OICT napříč celou 
firemní strukturou.

I v roce 2021 jsme si dali za cíl prohlubovat 
naše odhodlání stát se příkladem dobré 
praxe v oblasti transparentnosti pro pražské 
městské společnosti. 

Právě důraz na transparentnost a otevře-
nost procesů a postupů jsou dlouhodobě 
součástí naší DNA. Od září 2021 jsme začali, 
nad rámec zákonných povinností, otevřeně 
soutěžit veřejné zakázky malého rozsahu 
nad 500 000 Kč a před koncem roku byla 
spuštěna etická linka, která představuje 
nástroj pro ochranu oznamovatelů korupč-
ního jednání. 

Během celého roku naše právní odděle-
ní intenzivně pracovalo na řízení projektu 
implementace protikorupčního manage-
mentu, který vyústí v dosažení certifikač-
ního řízení dle ISO 37001 na počátku roku 
2022. Transparentnost OICT jsme v roce 2021 
rovněž zvýšili díky aktualizaci interního řádu 
zadávání veřejných zakázek. 
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74. Výčet poskytnutých výhradních licencí, 
     včetně odůvodnění nezbytnosti   
     poskytnutí takové licence:  

Žádné výhradní licence nebyly 
poskytnuty.  

5. Údaje o stížnostech podaných na postup
    při vyřizování žádosti:  

 Žádné stížnosti nebyly podány.  

6. Další informace vztahující se k vyřizování 
     žádostí: 

 Všechny žádosti byly vyřízeny řádně 
  a v termínu.  

 

V Praze dne 11. 5. 2022

......................................................................................

Mgr. Gabriela Bednářová  
vedoucí Odboru služeb  

ZPRÁVA PODLE § 18 ZÁKONA 
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) se předkládá tato výroč-
ní zpráva za rok 2021 o činnosti společnosti 
Operátor ICT, a.s., v oblasti poskytování infor-
mací podle zákona.  

1. Počet podaných žádostí o informace
   a  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
   žádosti:  

Počet podaných žádostí o informace: 5 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti: 0  

2. Počet podaných odvolání proti
    rozhodnutí: 0  

3. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí
    o odvolání:  

Opis podstatných částí každého rozsudku 
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhod-
nutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace:  

Žádné rozsudky vydány nebyly.  

Přehled všech výdajů, které byly vynalo-
ženy v souvislosti se soudními řízeními 
o právech a povinnostech podle zákona, 
a to včetně nákladů na vlastní zaměstnan-
ce a na právní zastoupení:  

Nebyly vynaloženy žádné náklady.  

ZPRÁVA PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
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Hlavní finanční ukazatele 2021 (v tis. Kč)

298 035 Obrat

297 992Náklady

43 Zisk

297 563 Obrat 298 035 

296 693 Náklady 297 992 

870 Zisk 43

Srovnání hlavních finančních ukazatelů za rok 2021
se schváleným obchodně-finančním plánem na rok 2021 (v tis. Kč)

Rok 2021 neauditovaný Finanční plán 2021 

Statutární audit společnosti za rok 2021 byl 
proveden auditorem APOGEO Audit, s.r.o. 
a dle Zprávy auditora účetnictví podává 
věrný a poctivý obraz finanční pozice společ-
nosti k 31. prosinci 2021, její finanční výkon-
nosti a jejích peněžních toků za rok končící 
31. prosince 2021 v souladu s českými účetní-
mi předpisy.

S rozvojem činnosti společností souvisí ná-
růst úkonů oproti předchozím letům.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Hlavní finanční ukazatele 2021 (v tis. Kč)

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ 
JEDNOTKY V ROCE 2022

Obchodně-finanční plán na rok 2022 
je zpracován s ohledem na předpokládaný 
rozsah jednotlivých činností společnosti 
a aktuálně uzavřené smlouvy. 

Nejvýznamnějšími projekty roku 2022 jsou:

Lítačka

Multikanálový odbavovací systém 
a všechny jeho součásti;

Portál Pražana;

Smart Cities projekty;

Projekty IT (Datová centra HMP, MKS);

Datová platforma;

Kompetenční centra;

Turistická karta;

Další rozvojové projekty.

V roce 2022 proběhnou významné investice 
do kapacity společnosti tak, aby v následu-
jících letech mohlo dojít k očekávanému 
růstu tržeb a zisku.

Hospodaření společnosti za rok 2021 
skončilo ziskem ve výši 43 tis. Kč po zdanění 
a odpisech.

Tržby společnosti jsou o 0,12 % vyšší, než bylo 
plánováno.

Sestaveno v Praze dne 11. 5. 2022

.......................................................................

Ing. Tomáš Barczi
předseda představenstva

.......................................................................

JUDr. Matej Šandor, Ph.D
místopředseda představenstva
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3ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2021

(Za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021) 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou 
a osobou ovládanou a mezi ovládanou oso-
bou a osobami ovládanými stejnou ovládají-
cí osobou zpracovaná statutárním orgánem 
ovládané osoby dle § 82 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a druž-
stvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). 
 
1) Ovládaná osoba 

Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02795281, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
19676 
 
2) Ovládající osoba  

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské 
náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 
 
3) Struktura vztahů mezi ovládající osobou, 
ovládanou osobou a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou – § 82 odst. 2 písm. 
a) ZOK. Ovládající osoba je veřejnopráv-
ní korporace dle zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Ovládající osoba ovládá další ovládané 
osoby uvedené v příloze č. 1 k této zprávě 
o vztazích. 

JUDr. Matej Šandor Ph.D., místopřed-
seda představenstva ovládané osoby 
(v období 21. 6. 2019 – 31. 12. 2021), byl 
v roce 2021 současně členem dozorčí rady 
společnosti Pražská energetika, a.s., B 2405 
vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 
60193913, jež je osobou nepřímo částečně 
ovládanou stejnou ovládající společností. 
 
4) Úloha ovládané osoby – § 82 odst. 2 
písm. b) ZOK 

Ovládaná osoba je obchodní společností. 
Hlavním účelem společnosti je poskytování 
plnění v oblasti ICT technologií, zavádění 
inovativních řešení a poskytování souvise-
jících činností pro svého zakladatele hlavní 
město Prahu, jeho příspěvkové organizace, 
jím ovládané osoby a městské části hlav-
ního města Prahy a plnění dalších úkolů 
svěřených společnosti tímto zakladatelem. 
Poskytování plnění spadajícího pod hlav-
ní účel společnosti zároveň představuje 
hlavní činnost společnosti vykonávanou 
za každé účetní období v rozsahu více 

než 80 % z celkové činnosti společnosti. 
Společnost je oprávněna v rozsahu své volné 
kapacity vykonávat doplňkovou podnika-
telskou a obchodní činnost i ve prospěch 
třetích osob za účelem vytváření zisku, 
vždy však při zachování minimálního roz-
sahu hlavní činnosti. Společnost se aktivně 
podílí na rozvoji konceptu chytrých měst 
a transparentnosti, mimo jiné i zveřejňová-
ním otevřených dat o předmětu své činnosti 
a spolupracuje v této oblasti s hlavním měs-
tem Prahou.

5) Způsob a prostředky ovládání – § 82 
odst. 2 písm. c) ZOK 

Ovládající osoba je vlastníkem akcií ovláda-
né osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hod-
nota činí 100 %. Ovládající osoba tak jako 
jediný akcionář vykonává působnost valné 
hromady, a to prostřednictvím Rady hl. m. 
Prahy.  
 
6) Přehled jednání učiněných v posled-
ním účetním období, která byla učiněna 
na popud nebo v zájmu ovládající osoby 
nebo jí ovládaných osob, pokud se takové 
jednání týkalo majetku, který přesahuje 
10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
zjištěného podle poslední účetní závěrky.  
V posledním účetním období nebylo učině-
no žádné jednání, které by se týkalo majet-
ku, které přesahuje 10 % vlastního kapitálu 
ovládané osoby.
 
7) Přehled vzájemných smluv mezi osobou 
ovládanou a osobou ovládající nebo mezi 
osobami ovládanými – § 82 odst. 2 písm. e) ZOK 

Přehled vzájemných smluv tvoří přílohu 
č. 2 této zprávy o vztazích. 
 
8) Posouzení toho, zda vznikla ovládané 
osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání 
– § 82 odst. 2 písm. f) ZOK Veškeré vztahy 
mezi ovládanou osobou a ovládající oso-
bou a ovládanou osobou a osobami ovlá-
danými ovládající osobou byly realizovány 
v souladu se zákonem, za podmínek obvyk-
lých v obchodním styku a ovládané osobě 
z nich nevznikla žádná majetková újma. 
 
9) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích 
ze vztahů mezi ovládající osobou a oso-
bou ovládanou a mezi ovládanou osobou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou – § 82 odst. 4 ZOK. 

Z titulu vztahů mezi ovládanou osobou 
a ovládající osobou a ovládanou osobou 
a osobami ovládanými 

ovládající osobou neplynou ani jedné z uve-
dených osob žádné zvláštní výhody nebo 
nevýhody. 

Plnění a protiplnění mezi ovládanou 
a ovládající osobou a mezi ovládanou oso-
bou a ostatními ovládanými osobami byla 
prováděna na základě uzavřených platných 
smluv, dílčích objednávek, dodacích listů 
a faktur. Pro ovládanou osobu z těchto titulů 
neplynou rizika ve spojení s ovládající oso-
bou. Újma dle ust. § 71 nebo 72 ZOK ovláda-
né osobě nevznikla.
 
10) Prohlášení 

Tato zpráva o vztazích byla zpracována sta-
tutárním orgánem ovládané osoby. Před-
stavenstvo společnosti Operátor ICT, a.s., 
prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí 
řádného hospodáře a že do této zprávy 
zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi 
ovládanou osobou a ovládající osobou 
a mezi ovládanou osobou a osobami ovlá-
danými stejnou ovládající osobou, vztahující 
se k dotčenému účetnímu období. 
 
Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět obchodního tajemství 
společnosti, ani údaje, které jsou utajovaný-
mi skutečnostmi podle zvláštního zákona. 

 
 

V Praze dne: 31. 3. 2022 
Za obchodní společnost Operátor ICT, a.s.: 

.......................................................................

Ing. Tomáš Barczi
předseda představenstva

......................................................................

JUDr. Matej Šandor, Ph.D
místopředseda představenstva
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% podíl 
HMP na ZK

Sídlo IČ
Nepřímo ovládané 
spol. a dceřiné spol.

Spol. v majetkovém 
portfoliu HMP

% podíl 
DP na ZK

Společnosti 
s kapitálovou účastí 
DP

% podíl
PREH v PRE

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl 
PRE v dceřin.spol.

Společnosti
s kapitálovou účastí 
PRE

100 % Mladoboleslavská 133, 190 17, Praha 9 - Vinoř 601 93 298Pražská strojírna a.s.Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, akciová společnost

58,046 % Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 601 93 913Pražská energetika, a.s.Pražská energetika 
Holding a.s.

90% Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 
100 00 Praha 10

250 54 040eYello CZ, k.s.

100 % Na Hroudě 2149/19, Praha 10, 100 05 256 77 063PREměření, a.s.

100 % náměstí Bratří Jandusů 34/34, Uhříněves,
104 00 Praha 10

485 92 307KORMAK Praha a.s.

28% Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8 005 06 397RENCAR PRAHA, a. s.

100 % Plzeňská 298/217a, 150 00, Praha 5 256 32 141Střední průmyslová 
škola dopravní, a.s.

25 % Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 119 26 384Nové Holešovice, a.s.

% podíl 
HMP na ZK

Obchodní firma Sídlo IČ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 100 % Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22 000 05 886

Kolektory Praha, a.s. 100 % Pešlova 341/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 267 14 124

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 100 % Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 256 56 112

Pražské služby, a.s. 100 % Praha 9, Pod Šancemi 444/1 601 94 120

Operátor ICT, a.s. 100 % Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 027 95 281

Prague City Tourism a.s. 100 % Arbesovo náměstí 70/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 073 12 890

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 100 % Blanická 1008/28, 120 00, Praha 2 004 09 316

VODA Želivka, a.s. 90,0353 % K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 264 96 224

Kongresové centrum Praha, a.s. 45,652 % 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 630 80 249

Obecní dům, a.s. 100 % náměstí Republiky 1090/5, 110 00 Praha 1 027 95 281

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 100 % Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 034 47 286

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 100 % Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 256 72 541

Pražská energetika Holding a.s. 51 % Praha 10, Na Hroudě 1492, 100 05 264 28 059

Pražská plynárenská Holding a.s. 100 % U Plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4 264 42 272

Výstaviště Praha, a.s. 100 % Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 256 49 329

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 97,25 % Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4 264 96 402

PŘÍLOHA Č. 1

Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31. 12. 2021 
vč. společností s kapitálovou účastí akciových společností ovládaných přímo či nepřímo hl.m. 
Prahou
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% podíl 
PPH v PP

Nepřímo ovládaná 
společnost

% podíl 
PP v dceřin.spol.

Společnosti s 
kapitálovou účastí PP

% podíl 
Prometheus, 
energetické 
služby, a.s., člen 
koncernu 
Pražská 
plynárenská, 
a.s. v dceřin. 
spol.

Společnosti s 
kapitálovou účastí 
Prometheus, 
energetické služby, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% Národní 37, Praha 1-Nové Město, 110 00 601 93 492Pražská plynárenská, a.s.Pražská plynárenská 
Holding a.s.

75 % U Plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4 097 83 172Teplo pro Kbely a.s.

100% U Plynárny 500, Praha 4, 145 08 274 03 505Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle, 140 00 471 16 471Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% U Plynárny 500, Praha 4, 140 00 630 72 599Prometheus, 
energetické služby, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle, 140 00 274 36 551Pražská plynárenská 
Správa majetku, a.s., 
člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.

100% U Plynárny 500, Praha 4, 141 00 264 20 830Informační služby - 
energetika, a.s.

100% Prachatická 209, Letňany, 199 00 Praha 9 005 51 899Montservis PRAHA, a.s.

% podíl 
HMP na ZK

Sídlo IČ
Nepřímo ovládané 
spol. a dceřiné spol.

Spol. v majetkovém 
portfoliu HMP

% podíl 
PRE v dceřin.spol.

Společnosti
s kapitálovou účastí 
PRE

% podíl PRE 
distribuce, a.s. 
v dceřin.spol.

Společnosti
s kapitálovou účastí 
PREdistribuce, a.s.

% podíl PRE 
měření, a.s. 
v dceřin. spol.

Společnosti
s kapitálovou účastí 
PREměření, a.s.

100% Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 020 65 801PREservisní, s.r.o.Pražská energetika 
Holding a.s.

100% Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 065 32 438PREzákaznická, a.s.

100% Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00 273 76 516PREdistribuce, a.s.

100% Otevřená 1092/2, Praha 6, 169 00 447 94 274VOLTCOM, spol. s r.o.

100% Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 067 14 366PREnetcom, a.s.

100% Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 289 23 405SOLARINVEST - 
GREEN ENERGY, s.r.o. 

100% Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 272 34 835FRONTIER 
TECHNOLOGIES, s.r.o.

100% Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 279 66 216PRE VTE Částkov, s.r.o.

100% Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 119 11 913PRE FVE 
Nové Sedlo, s.r.o.

% podíl 
HMP na ZK

Sídlo IČ
Nepřímo ovládané 
spol. a dceřiné spol.

Spol. v majetkovém 
portfoliu HMP
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Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
číslo OICT 

Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

00005886 501-180095 Komision. sml. o obch. 
spolupráci MOS 

17. 07. 2018 109, 176/2018 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 501-180132 Koncepce Smart Prague
 do roku 2030

13.09.2018 174/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 501-190059 Poskytování služeb 
energ.ekosystému

30.04.2019 44/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 501-190123 Služba koordinátora 
otevřených dat HMP

02.09.2019 107/2019,17/
2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 501-190159 Smlouva o poskytování
komplexních služeb

04.12.2019 138/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 501-200121 Smlouva o přidělení 
reklamních ploch 

01.10.2020 156/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-190036 EIDAS červen-srpen 
2020

01.10.2020 OBJ/IAP/31/04/
00160/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200002 Správa koncových 
zařízení

30.01.2020 OBJ/INI/32/03/
00003/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200004 Instalace koncových 
zařízení

11.02.2020 OBJ/INI/32/03/
00005/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200006 Podpůrné tiskové služby 17.03.2020 OBJ/INI/32/03/
00085-2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200007 Provoz a rozvoj - 
OpenProject

10.03.2020 OBJ/IAP/31/03/
00039/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200008 Hot-Line VPN Citrix 19.03.2020 OBJ/INI/32/03/
00100-2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200009 Mimořádné instalace 
NTB zaměstn.MHMP

20.03.2020 OBJ/INI/32/03/
00095-2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200010 Centralizace a autoriza-
ce správy koncových stanic

20.03.2020 OBJ/INI/32/03/
00090-2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200011 CMK Celoměstská kon-
cepce hlavního města

26.03.2020 OBJ/IAP/31/04/
00051/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200012 Zpracování studie 
proveditelnosti

27.03.2020 OBJ/INI/32/03/
00106/2020

% podíl
PS na ZK

Společnosti s 
kapitálovou účastí 
Pražských služeb 

% podíl
TSK na ZK

Společnosti
s kapitálovou účastí 
TSK

% podíl 
VŽ na ZK

Společnosti s 
kapitálovou účastí VŽ

% podíl
ZPVK na ZK

Společnosti
s kapitálovou účastí 
ZPVK

% podíl
PVS na ZK

Společnost 
s kapitálovou účastí 
PVS, která není 
ovládaná PVS
a nepřímo HMP

49 % Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 256 56 635Pražské vodovody
a kanalizace, a.s.

Pražská vodohospodářská 
společnost a.s.

100 % Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice, 252 67 264 32 331AKROP s.r.o.Pražské služby, a.s.

100 % Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 032 98 973Pražský EKOservis, s.r.o.

100 % Nepravidelná 156/2, Praha 10, 102 00 032 98 973CDSw - City Data 
Software, spol. s r.o.

Technická 
správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s.

100 % K Horkám 16/23, Praha 10-Hostivař, 102 00 291 31 804Želivská provozní a.s.VODA Želivka, a.s.

100 % K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 108 95 868Želivská dálniční a.s.

100 % K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10 108 96 562Želivská rozvojová a.s.

100 % Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4 291 48 995Vodárna Káraný, a.s.Zdroj pitné vody
Káraný, a.s.

% podíl 
HMP na ZK

Sídlo IČ
Nepřímo ovládané 
spol. a dceřiné spol.

Spol. v majetkovém 
portfoliu HMP
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Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
číslo OICT 

Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200032 Vývoj, provoz a podpora 
PP dílčí obj.č.4

01.01.2019 DOH/31/03/
000035/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200033 Vývoj, provoz a podpora 
PPdílčí o.č.3

22.09.2020 DOH/31/03/
000035/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200034 Vývoj, provoz a podpora 
PPdílčí o.č.3

24.07.2020 DOH/32/03/
000160/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200035 Objednávka č.2 - Konso-
lidace tisk. řešení

24.07.2020 DOH/32/03/
000160/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200036 Objednávka č.4 - Zajiště-
ní migrace virtual

17.09.2020 DOH/32/03/
000160/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200039 Finanční podpora 
(granty)

26.10.2020 OBJ/IAP/31/03/
00209/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200040 Vývoj, provoz a podpora 
Portál Pražana

15.10.2020 OBJ/IAP/31/03/
00211/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200042 Poskyt.služ. odbor PRI 09.10.2020 OBJ/IAP/31/03/
00203/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200043 Pražský inovační 
maraton

23.10.2020 DIL/51/03/
001750/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200044 Čtyřpólové nabíjení 
elektrobusů

30.09.2020 PRK/40/01/01/
003503/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200046 Nasazení LAPS v MHMP 30.11.2020 OBJ/INI/32/03/
00242/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200048 Rozvoj aplikace 
Na kole Prahou

16.11.2020 OBJ/29/03/
004303/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200049 Provoz systému 
Změňte.to

11.12.2020 OBJ/IAP/31/03/
00239/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200051 BS - poradenské služby 11.12.2020 OBJ/IAP/31/03/
00229/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200052 BS - poradenské 
činnosti pro eIDAS

11.12.2020 OBJ/IAP/31/03/
00238/2020 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200053 Vývoj,provoz Portálu 
Pražana

18.03.2020 DOH/31/03/
000035/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200054 Vývoj a provoz podpory 
Portálu Pražana

11.12.2020 OBJ/IAP/31/03/
00245/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200055 Provoz systému 
Změte.to

25.11.2020 OBJ/IAP/31/03/
00224/202

Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
číslo OICT 

Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200013 Správa koncových 
zařízení 141/2020

15.04.2020 OBJ/INI/32/03/
00112/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200014 Správa koncových 
zařízení 162/2020

12.05.2020 OBJ/INI/32/03/
00132/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200015 MEPNET2 161 21.05.2020 OBJ/IAP/31/03/
00089/2020 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200016 Optimalizace 
přestupkového řízení

21.05.2020 OBJ/IAP/31/03/
00092/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200017 Řešení problematiky 
agendových systémů

02.06.2020 OBJ/IAP/31/03/
00097/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200018 Převzetí Portálu Pražana,
analýza funkcí

02.06.2020 OBJ/IAP/31/03/
00098/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200019 Převzetí Portálu Pražana, 
analýza funkci

02.06.2020 OBJ/IAP/31/03/
00099/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200020 Sada chytré aplik. 
pro podpor.cyklistiky

04.06.2020 OBJ/29/03/
004282/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200021 Podpůrné tiskové služby 05.06.2020 OBJ/29/03/
004282/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200022 Správa koncových 
zařízení 179/2020 

09.06.2020 OBJ/INI/32/03/
00149/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200023 Rovzoj systému 
Změňte.to

11.06.2020 OBJ/IAP/31/03/
00105/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200024 Provoz a rozvoj 
CityVizor

26.06.2020 OBJ/IAP/31/03/
00121/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200025 Podpora vítězných týmů
projektu Nakopni Prahu

15.06.2020 OBJ/IAP/31/03/
00107

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200026 Rozšíření Data 
Managementu MHMP

26.07.2020 OBJ/IAP/31/03/
00128/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200027 Zprac.revize systému 
řízení a rozvoje

26.07.2020 OBJ/IAP/31/03/
00129/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200028 Analýza požadavků 
pro inicializaci

27.07.2020 OBJ/IAP/31/03/
00130/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200029 Tvorba, provoz a rozvoj 
webu Pragozor.cz

28.08.2020 OBJ/IAP/31/03/
00154/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200030 Smlouva o společném 
zadávání VZ 

02.10.2020 OBJ/IAP/31/03/
00155/2020
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Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
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Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

KORID LK, spol. s r.o. 27267351 610-190012
Rozšiř.MOS 
pro Integrované 
dopr.systémy

30.09.2019 2019/O/13, 
95/2019/OICT

KORID LK, spol. s r.o. 27267351 610-200062 Komplexní služby 
související služby MOS

17.06.2020 dodatek č1 
k MOS

Letiště Praha, a. s. 28244532 600-200057 Analýza dopravního 
zatížení Praha 6

21.12.2020 5099951

Ministerstvo zemědělství 00020478 600-200003 Posuzování ICT 
parametrů

31.01.2020 4500131201

Regionální organizátor pražské 
integrované dopravy, 
příspěvková organizace

60437359 501-190058 Poskytování služeb 
MOS

30.06.2017 89/2017, 157/
2018

Regionální organizátor pražské 
integrované dopravy, 
příspěvková organizace

60437359 503-190001 Rámcová smlouva
k proj.řízením, analýzám

18.09.2019 112/2019

Regionální organizátor pražské 
integrované dopravy, 
příspěvková organizace

60437359 610-200039 Prodej elektronických 
čteček

25.11.2020
smlouva o 
prodeji elek.
čteček 194_2020

Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s.

03447286 610-200028 Poradenská činnost 20.08.2020
133/2020, 
6/20/3046/
0006

Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s.

03447286 610-200063 Služby funkcionalit
s parkováním

22.10.2020 163/2020

Technologie 
hlavního města Prahy, a.s.

25672541 501-190147 Smlouva o podnájmu 
prostor k podnikání

05.12.2019 161/2019, 61/20

Technologie 
hlavního města Prahy, a.s.

25672541 600-200001 ICT bezpečnosti a 
procesní bezpečnosti

27.01.2020 553190002

Technologie 
hlavního města Prahy, a.s.

25672541 600-200031 ICT bezpečnost a 
procesní bezpečnost

07.07.2020 553200031

Technologie 
hlavního města Prahy, a.s.

25672541 610-200007 Městský kamerový 
systém

28.02.2020 30/2020

Technologie 
hlavního města Prahy, a.s.

25672541 610-200022 Výzva na plnění 
servisních služeb č. MKS

09.07.2020 104/2020 

Technologie 
hlavního města Prahy, a.s.

25672541 610-200046 Poskytování služeb
kamerového systému

31.12.2020 2020/222

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 25620886 610-200090 Smlouva o poskytování 
služeb zajištění

07.09.2021 2021_185

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200045 Poskytování služeb 
projekt. managera

04.01.2021 POC/53/01/
001853/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200052 Provoz sytému 
Změňte.to

04.01.2021 INO/31/04/
000055/2020

Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
číslo OICT 

Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200056 Vývoj, provoz a podpora 
Portál Pražana

18.12.2020 OBJ/IAP/31/03/
00251/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-190008 Služby Pražská turistická 
karta

27.06.2019 DIL/62/03/
006720/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-190010 Smlouva o vývoji 
Intermodálního plán.tra

26.07.2019 PRK/40/01/
003503/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200003 Poradenské a 
konzultační služby  

19.12.2019 DIL/53/03/
000243/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200005 Sledování zaplněnosti 
odpadových nádob

28.02.2020 INI/54/11/
018964/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200006 Poskytování služeb 
e-Health

23.03.2020 INO/82/01/
000567/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200009 Analýza smulvních 
vztahů IT

16.04.2020 OBJ/IAP/31/03/
00066/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200017 Studie alternativní 
pohony vozidel

30.06.2020 OBJ/29/03/
004265/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200019 Podpora, provoz a rozvoj
Na kole Prahou

18.12.2019 OBJ/29/03/
004303/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200035 Testování technologie
pro správu dopr.

02.11.2020 173/2020,PRK/40
/01/003503/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200037 Dodatek č.1 
Provoz a správa senzorů

20.11.2020 INO/54/11/
019099/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200040 BS - analýza 
potřeb klienta

11.12.2020 OBJ/IAP/31/03/
00237/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200050 Služby provozu 
technologie odečtu

05.01.2020 2021/002

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200051 dodatek č. 1 ke sml 
INO/31/03/000023/2019

21.12.2020 INO/31/03/
000023/2019

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200052 Provoz sytému 
Změňte.to

30.12.2020 INO/31/04/
000055/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200056 Testování 
inovativní technologie

19.11.2020 PKR/40/01/
003503/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 620-200002 Vývoj,provoz Portálu 
Pražana

17.12.2020  DOH/31/03/
000035/2020

Integrovaná doprava 
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace

05792291 610-200060 Dohoda o vypořádání 06.10.2020 dohoda 
o vypořádání
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podpisu
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200145 Person. organiz. 
zajištění činnosti

01.11.2021 OBJ/IAP/31/03/
00193/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200150 Objednávka č. 23 služby
dle KL

01.12.2021
OBJ.č.23/DOH/
32/03/000160/
2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200175 Rozvoj SSCM na MHMP 10.12.2021 OBJ.Č.10/INO/32
/03/000161/2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200190 Portal Pražana 15.12.2021 OBJ/OIC/40/05
/00017/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200157 Doplnění senzorických
řešení

16.12.2021 OBJ. 5/2021; 
INO/54/11/0213..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200172 Pražský inovační maraton 21.12.2021 OBJ/OIC/40/05/
00008/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200161 Perso. organ. zajištění 
ICT projek. pro MHMP

01.01.2022 OBJ.Č.5/INO/32/
03/000224/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200162 Perso. organ. zajištění 
ICT projek. pro MHMP

01.01.2022 OBJ.Č.6/INO/32/
03/000224/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200198 Odborný garant junior 01.02.2022 OBJ/OIC/40/05/
00024/2022

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200191 Rozvoj SSCM na MHMP 01.02.2022
OBJ.Č.12/INO/
32/03/000161/
2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200192 Poskytování služeb 
specialistů

01.03.2022
OBJ.Č.25/DOH/
32/03/000160/
2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200194 Rozvoj a provoz navigace 
na odběr. místa

10.03.2022 OBJ/OIC/40/05/
00071/2022

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200092 Testování senzorů
pro monitoring

11.03.2022 PRK/40/01/
003503/2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200206 Poskytování služeb
specialistů

16.03.2022
OBJ.Č.26/DOH/
32/03/000160/
2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200201 Odborná poradenská
činnost

01.04.2022 OBJ/OIC/40/03/
00072/2022

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200203 Smlouva o poskytování
poradenské činnost

01.04.2022 OBJ/OIC/40/05/
00112/2022

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200196 Person.organiz.zajištění
projektů MHMP

01.04.2022 OBJ/OIC/40/05/
00095/2022

KORID LK, spol. s r.o. 27267351 610-200087 Smlouva o spolupráci
při rozšiřování MOS

31.12.2021 2021_262

Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
číslo OICT 

Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200065 Webová aplikace
na covid

08.01.2021 OBJ/IAP/31/03/
00002/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200068 Realizace projektu 
Autonomní mobilita

01.02.2021
OBJ131 k PRK/
40/01/003503/
2018

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200131 Odborní garanti
pro MHMP

11.02.2021 OBJ/IAP/31/03/
00070/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200077 Služby digitalizace
schvalovac.procesů

23.02.2021 OBJ/IAP/31/03/
00083/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200085 Personálně organizační
zajištění

29.03.2021 OBJ/INI/32/03/
00054/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 620-200004 Portal Pražana 14.04.2021 DOH/31/03/
000077/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200098 Portal Pražana 20.05.2021 OBJ/IAP/31/03/
00129/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200108 Konzultační služby 27.05.2021 OBJ/IAP/31/03/
00122/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200074 Smlouva o poskytování
poradenské činnost

12.07.2021 INO/31/03/
000115/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200121 Objednávka č. 18 služby
dle KL

16.07.2021
OBJ. 18_DOH/
32/03/000160/
2020

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200130 Personálně organizační
zajištění ICT

19.07.2021
OBJ. č. 1 
na základě 
smlouvy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 610-200072 Technické poradenství 
IT a ICT

21.07.2021 POC/53/01/
001866/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200116 Portál Pražana-elektr.
žádosti a dotace

29.07.2021 OBJ/IAP/31/03/
00121/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200138 Odborná poradenská
činnost

29.07.2021 OBJ. č 2/INO/32/
03/000224/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200123 Portal Pražana 19.08.2021 OBJ/IAP/31/03/
00162/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200128 Obj. č. 3 Rozšíření
personálně organizač.

01.09.2021 OBJ. Č. 3/OBJ. 
Č. 3/ROZŠÍŘENÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200140 Informační systém elek. 
úřední desky

13.10.2021 OBJ/IAP/31/03/
00183/2021

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 600-200178 Poskytování odbor. 
kapacit pro činnost

01.11.2021 OBJ/IAP/31/03/
00191/2021
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Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy, 
příspěvková organizace

60437359 610-200068 Realizace datové základny 15.07.2021 2021_136

Smluvní strana - název firmy IČ
Evidenční 
číslo OICT 

Popis dodávky
Datum 
podpisu

Číslo smlouvy 
interní

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy, 
příspěvková organizace

60437359 610-200078 Dodatek ke smlouvě č. 3 08.10.2021 Smlouva o posk.
služ. MOS

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

03447286 620-200003 Zpracování dat
a poskytování služeb

17.03.2021 3/20/4000/053

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

03447286 610-200066 Podpora a servis MKS 01.04.2021 2021_079

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 00064459 620-200007 Správa wifi sítě v areálu 
zoo

10.08.2021 140/2021

2
0
2
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI
OPERÁTOR ICT A.S. K 31. 12. 2021
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Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou 
mezinárodní standardy pro audit (ISA), pří-
padně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora 
za audit účetní závěrky. V souladu se zá-
konem o auditorech a Etickým kodexem 
přijatým Komorou auditorů České republiky 
jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme 
i další etické povinnosti vyplývající z uvede-
ných předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční 
zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu 
s § 2 písm. b) zákona o auditorech informa-
ce uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá představenstvo Společ-
nosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním in-
formacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní infor-
mace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti 
Operátor ICT, a.s. k 31. 12. 2021

Akcionáři společnosti Operátor ICT, a.s. 

Se sídlem: 

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Identifikační číslo: 02795281

Hlavní předmět podnikání: poskytování 
služeb elektronických komunikací

Tato zpráva nezávislého auditora o ově-
ření účetní závěrky je určena akcionáři 
společnosti Operátor ICT, a.s

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky 
obchodní společnosti Operátor ICT, a.s (dále 
také „Společnost“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty 
za rok končící 31. 12. 2021, přehledu o změ-
nách vlastního kapitálu končící 31. 12. 2021, 
přehledu o peněžních tocích za rok končící 
31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky za 
rok končící 31. 12. 2021,  která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace. Údaje o Spo-
lečnosti jsou uvedeny v příloze této účetní 
závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka po-
dává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Společnosti k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končí-
cí 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními 
předpisy.

během ověřování účetní závěrky nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, 
zda ostatní informace byly ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech vypracovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostat-
ní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu 
významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, 
již dokážeme posoudit, uvádíme, že

ostatní informace, které popisují skuteč-
nosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v sou-
ladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě 
poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní 
informace neobsahují významné (materiál-
ní) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsme v obdržených ostatních infor-
macích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady 
Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá 
za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účet-
ními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro se-
stavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způso-
bené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je předsta-
venstvo Společnosti povinno posoudit, 
zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy předsta-
venstvo plánuje zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznic-
tví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 
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Auditorská společnost: 

PKF APOGEO Audit, s.r.o. 
Rohanské nábřeží 671/15
Recepce B

CZ 186 00 Praha 8
Oprávnění č. 451

Odpovědný auditor:

Ing. Jaromír Chaloupka
Oprávnění č. 2239

............................................................................... ...............................................................................
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Odpovědnost auditora za audit účetní 
závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, 
že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způ-
sobenou podvodem nebo chybou a vy-
dat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provede-
ný v souladu s výše uvedenými předpisy 
ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (mate-
riální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou 
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 
a považují se za významné (materiální), 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednot-
livě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekono-
mická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uve-
denými předpisy je naší povinností uplat-
ňovat během celého auditu odborný úsu-
dek a zachovávat profesní skepticismus. 
Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika význam-
né (materiální) nesprávnosti účetní závěr-
ky způsobené podvodem nebo chybou, 
navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazní informace, abychom 
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou (mate-
riální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení 
významné (materiální) nesprávnosti způ-
sobené chybou, protože součástí podvodu 

mohou být tajné dohody, falšování, úmy-
slná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním sys-
témem Společnosti relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abychom 
mohli navrhnout auditorské postupy 
vhodné s ohledem na dané okolnos-
ti, nikoli abychom mohli vyjádřit ná-
zor na účinnost vnitřního kontrolní-
ho systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních 
pravidel, přiměřenost provedených účet-
ních odhadů a informace, které v této sou-
vislosti představenstvo Společnosti uvedlo 
v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky představenstvem a to, zda s ohle-
dem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota 
vyplývající z událostí nebo podmínek, 
které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě tr-
vat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, 
je naší povinností upozornit v naší zprávě 
na informace uvedené v této souvislosti v 
příloze účetní závěrky, a pokud tyto infor-
mace nejsou dostatečné, vyjádřit mo-
difikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně 
budoucí události nebo podmínky mohou 
vést k tomu, že Společnost ztratí schop-
nost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění 
a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způso-
bem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představen-
stvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o význam-
ných zjištěních, která jsme v jeho průběhu 
učinili, včetně zjištěných významných nedo-
statků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 11. 5. 2022
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Netto 
4

B. II. 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

0 48 64824

B. II. 5.  1.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

0 0 0025

B. II. 5.  2.
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

0 48 64826

B. III. 1.
Podíly - ovládaná
nebo ovládající osoba

0 0 0028

B. III. 2.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná 
nebo ovládající osoba

0 0 0029

B. III. 3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0030

B. III. 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0031

B. III. 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0033

B. III. 7. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0034

B. III. 7.  1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0035

B. III. 7.  2.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek

0 0 0036

C.  Oběžná aktiva 0 168 382 122 806168 38237

C. I. Zásoby 0 257 90625738

C. I. 1. Materiál 0 257 90625739

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0040

C. I. 3. Výrobky a zboží 0 0 0041

C. I. 3.  1. Výrobky 0 0 0042

C. I. 3.  2. Zboží 0 0 0043

C. I. 4.
Mladá a ostatní zvířata
a jejich skupiny

0 0 0044

B. III. 5.
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly

0 0 0032

B. III.  Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0027

AKTIVA 31. 12. 2021

B
Řád 
C

ŘÁD 31. 12. 2020

Brutto 
1

Korekce 
2

Netto 
3

B. II. 4. 2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0022

B. II. 4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0023

AKTIVA 31. 12. 2021

B
Řád 
C

AKTIVA CELKEM -73 282 214 343 175 675287 6251

A.
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál

0 0 002

B. Stálá aktiva -73 282 42 385 47 223115 6673

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek -56 443 36 022 40 54792 4654

B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 0 0 005

B. I. 2. Ocenitelná práva -30 234 13 931 9 61444 1656

B. I. 2. 1. Software -30 234 13 931 9 61444 1657

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 008

B. I. 3. Goodwill 0 0 009

B. I. 4.
Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek

-26 209 20 410 27 89646 61910

B. I. 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek

0 1 681 3 0371 68111

ŘÁD 31. 12. 2020

Brutto 
1

Korekce 
2

Netto 
3

Netto 
4

B. I. 5. 1.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

0 0 0012

B. I. 5. 2.
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

0 1 681 3 0371 68113

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -16 839 6 363 6 67623 20214

B. II. 1. Pozemky a stavby -189 13 5320215

B. II. 1. 1. Pozemky 0 0 0016

B. II. 1. 2. Stavby -189 13 5320217

B. II. 2.
Hmotné movité věci
a jejich soubory

-16 650 6 302 6 61722 95218

B. II. 3.
Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

0 0 0019

B. II. 4.
Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek

0 0 0020

B. II. 4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0021

ROZVAHA
(V celých tisících)
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C. II. 3.  2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0070

C. II. 3.  3. Příjmy příštích období 0 0 0071

C. III. 1.
Podíly - ovládaná 

nebo ovládající osoba
0 0 0073

C. III. 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0074

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 0 609 61560976

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 0 104 281 63 231104 28177

D. 1. Náklady příštích období 0 3 576 5 6463 57679

D. 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0080

D. 3. Příjmy příštích období 0 0 0081

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0072

C. IV. Peněžní prostředky   0 104 890 63 846104 89075

D. Časové rozlišení aktiv 0 3 576 5 6463 57678

AKTIVA 31. 12. 2021

B
Řád 
C

ŘÁD 31. 12. 2020

Brutto 
1

Korekce 
2

Netto 
3

Netto 
4

C. II. Pohledávky 0 63 235 58 05463 23546

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 139 19013947

C. II. 1.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0048

C. II. 1.  2.
Pohledávky - ovládaná
nebo ovládající osoba

0 0 0049

C. II. 1.  3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0050

C. II. 1.  4. Odložená daňová pohledávka 0 139 19013951

C. II. 1.  5. Pohledávky – ostatní 0 0 0052

C. II. 1.  5. 1. Pohledávky – ostatní 0 0 0053

C. II. 1.  5. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0054

C. II. 1.  5. 3. Dohadné účty aktivní 0 0 0055

C. II. 1.  5. 4. Jiné pohledávky 0 0 0056

C. II. 2.  Krátkodobé pohledávky 0 63 096 57 86463 09657

C. II. 2.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 48 178 43 54548 17858

C. II. 2.  2.
Pohledávky - ovládaná 
nebo ovládající osoba

0 0 0059

C. II. 2.  3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0060

C. II. 2.  4. Pohledávky – ostatní 0 14 918 14 31914 91861

C. II. 2.  4. 1. Pohledávky za společníky 0 0 0062

C. II. 2.  4. 3. Stát - daňové pohledávky 0 7 326 9 0907 32664

C. II. 2.  4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 3 448 1 4173 44865

C. II. 2.  4. 5. Dohadné účty aktivní 0 4 093 3 7684 09366

C. II. 2.  4. 2.
Sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

0 4 0463

C. I. 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0045

AKTIVA 31. 12. 2021

B
Řád 
C

ŘÁD 31. 12. 2020

Brutto 
1

Korekce 
2

Netto 
3

Netto 
4

C. II. 3.  1. Náklady příštích období 0 0 0069

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  11. 5. 2021
Datum sestavení účetní závěrky  I  11. 5. 2022 Ú
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B. Rezervy 105 2 233 1 993

C. Závazky 110 99 320 63 385

C. I. Dlouhodobé závazky 111 0 0

C. I. 1. Vydané dluhopisy 112 0 0

C. I. 1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 113 0 0

C. I. 1. 2. Ostatní dluhopisy 114 0 0

C. I. 2. Závazky k úvěrovým institucím 115 0 0

C. I. 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 116 0 0

C. I. 4. Závazky z obchodních vztahů 117 0 0

C. I. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 118 0 0

C. I. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119 0 0

C. I. 7. Závazky - podstatný vliv 120 0 0

C. I. 8. Odložený daňový závazek 121 0 0

C. I. 9. Závazky – ostatní 122 0 0

C. I. 9. 1. Závazky ke společníkům 123 0 0

C. I. 9. 2. Dohadné účty pasívní 124 0 0

C. I. 9. 3. Jiné závazky 125 0 0

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 106 0 0

B. 2. Rezerva na daň z příjmů 107 0 0

B. 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108 0 0

B. 4. Ostatní rezervy 109 2 233 1 993

PASIVA 31. 12. 2021ŘÁD 31. 12. 2020

BA
Řád 
C 5

 
6

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103 0 0

B. + C. Cizí zdroje 104 101 553 65 378

PASIVA CELKEM 82 214 343 175 675

A. Vlastní kapitál 83 112 032 110 297

A. I. Základní kapitál 84 100 000 100 000

A. I. 1. Základní kapitál 85 100 000 100 000

A. I. 2. Vlastní podíly (-) 86 0 0

A. I. 3. Změny základního kapitálu 87 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy 88 0 0

A. III. Fondy ze zisku 96 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (+/-) 99 11 989 18 049

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 102 43 -7 752

A. II. 1. Ážio 89 0 0

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 97 0 0

A. IV. 1.
Nerozdělený zisk min. let nebo neuhrazená
ztráta min. let (+/-)

100 18 070 25 822

A. IV. 2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101 -6 081 -7 773

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 98 0 0

A. II. 2. Kapitálové fondy 90 0 0

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 91 0 0

A. II. 2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 92 0 0

A. II. 2. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch korp (+/-) 93 0 0

A. II. 2. 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 94 0 0

A. II. 2. 5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 95 0 0

PASIVA 31. 12. 2021

BA
Řád 
C

ŘÁD 31. 12. 2020

5
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Firma  I  Operátor ICT, a. s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. prosince 2019
Datum sestavení účetní závěrky  I  XX. měsíc XXXX

TEXT D. Časové rozlišení pasiv 147 758 0

D. 1. Výdaje příštích období 148 0 0

D. 2. Výnosy příštích období 149 758 0

TEXT 31. 12. 2021ŘÁD 31. 12. 2020

BA
Řád 
C 5

 
6

OZNAČENÍ

C. II. 1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 128 0 0

C. II. 1. 2. Ostatní dluhopisy 129 0 0

C. II. 2. Závazky k úvěrovým institucím 130 0 0

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 131 23 574 4 881

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 132 53 136 34 247

C. II. 5. Krátkodobé směnky k úhradě 133 0 0

C. II. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134 0 0

C. II. 7. Závazky - podstatný vliv 135 0 0

C. II. 8. Závazky – ostatní 136 22 610 24 257

C. II. 8. 1. Závazky ke společníkům 137 0 0

C. II. 8. 2. Krátkodobé finanční výpomoci 138 0 0

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 139 9 261 7 752

C. II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 4 962 4 425

C. II. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 141 1 624 1 815

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 142 6 746 10 243

C. II. 8. 7. Jiné závazky 143 17 22

C. III. Časové rozlišení pasiv 144 0 0

C. III. 1. Výdaje příštích období 145 0 0

C. III. 2. Výnosy příštích období 146 0 0

PASIVA 31. 12. 2021ŘÁD 31. 12. 2020

BA
Řád 
C 5

 
6

C. II. Krátkodobé závazky 126 99 320 63 385

C. II. 1. Vydané dluhopisy 127 0 0

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. 12. 2021
Datum sestavení účetní závěrky  I  11. 5. 2022 Ú
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F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 1 929 2 584

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 38 522

F. 2. Prodaný materiál 26 0 0

F. 3. Daně a poplatky 27 32 29

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 239 586

F. 5. Jiné provozní náklady 29 1 620 1 465

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 11 878 -293

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33) 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady  (ř. 44 + 45) 43 0 0

J. 1.
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná 
nebo ovládající osoba

44 0 0

G. V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37) 35 0 0

H. VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 40 + 41) 39 0 0

G. V. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0

H. VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

G. V. 2. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 37 0 0

H. VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0

TEXT OZNAČENÍ 31. 12. 2021ŘÁD 31. 12. 2020

BA
 
C

 
1

 
2

E. III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 0

E. III. 3. Jiné provozní výnosy 23 829 179

OZNAČENÍ

I. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 1 297 168 245 570

II. Tržby za prodej zboží 2 0 0

A. Výkonová spotřeba 3 72 381 60 141

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 0 0

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 5 3 694 4 169

A. 3. Služby 6 68 687 55 972

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 0 0

C. Aktivace (-) 8 -1 891 -2 044

D. Osobní náklady 9 195 488 164 744

D. 1. Mzdové náklady 10 144 286 120 166

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 47 223 41 020

D. 2. 2. Ostatní náklady 13 3 979 3 558

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 18 249 20 631

E. 1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

15 18 249 20 631

E. 1. 1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku - trvalé

16 18 249 20 631

E. 1. 2.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku - dočasné

17 0 0

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0

E. III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 866 193

E. III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 37 14

D. 2.
Náklady na sociální zabezpečení, 
zdravotní pojištění a ostatní náklady

11 51 202 44 578

TEXT 31. 12. 2021ŘÁD 31. 12. 2020

BA
 
C

 
1

 
2

OZNAČENÍ 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(V celých tisících)
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OZNAČENÍ Skutečnost v účetním období

A A 2021 2020  

PS
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

63 846 105 238

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 1 359 -7 907

A. Úpravy a nepeněžní operace 16 598 19 6631.

A. Změna stavu opravných položek, rezerv 239 5681. 2.

A. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 1 5081. 3.

A. Výnosy z podílů na zisku 0 01. 4.

A. Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -1 891 -2 0441. 6.

A. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 34 179 -36 5312.

A. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -3 164 -19 9052. 1.

A. Změna stavu zásob 649 7592. 3.

A. Přijaté úroky 0 04.

A. Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období -1 264 -2 0585.

A. Přijaté podíly na zisku 0 06.

A.
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné 
položky k nabytému majetku

18 249 20 6311. 1.

A.
Vyúčtované nákladové úroky s výjímkou úroků zahrnovaných 
do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky

0 01. 5.

A.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti,
přechodných účtů pasiv

36 694 -17 3852. 2.

A.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 
do peněžních prostř. a ekvivalentů

0 02. 4.

A.
Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných 
do ocenění dlouhodobého majetku

0 03.

A.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a změnami pracovního kapitálu

17 957 11 756*

A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 52 136 -24 775**

K. Ostatní finanční náklady 47 10 519 7 619

* Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) 48 -10 519 -7 614

** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48) 49 1 359 -7 907

L. Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 50 1 316 -155

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 1 265 -122

L. 2. Daň z příjmů odložená ( +/- ) 52 51 -33

** Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) (ř. 49 - 50) 53 43 -7 752

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 53 - 54) 55 43 -7 752

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII 56 298 034 245 768

TEXT 31. 12. 2021ŘÁD 31. 12. 2020

BA
 
C

 
1

 
2

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 5

OZNAČENÍ

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. 12. 2021
Datum sestavení účetní závěrky  I  11. 5. 2022

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
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B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -9 865 -14 5731.

B. Příjmy z prodeje stálých aktiv 37 142.

B. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 03.

C. Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 01.

C. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 03. 2.

C. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 03. 3.

C. Úhrada ztráty společníků 0 03. 4.

C. Přímé platby na vrub fondů 0 03. 5.

C. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 03. 6.

C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0***

U. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 41 044 -41 392

KS.
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů
na konci účetního období

104 890 63 846

C.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky a ekvivalenty 0 02.

C.
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení 
základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku 0 02. 1.

B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -9 828 -14 559***

Peněžní toky z finančních činností

A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti 50 872 -26 833***

Peněžní toky z investiční činnosti

Výsledek hospodaření
běžného účetního
období (+/-)

Počáteční stav k 1. 1. 2020 100 000 2 448 125 82222 650 724

Zůstatek k 1. 1. 2021 100 000 -7 752 110 29725 822 -7 773

Zůstatek k 31. 12. 2021 100 000 43 112 03218 070 -6 081

Výsledek hospodaření za rok 2020 0 -7 752 -7 752— —

Převod výsledku hospodaření na

nerozdělené zisky minulých let
0 -2 448 -7 7733 172 -8 497

Převod výsledku hospodaření na

nerozdělené zisky minulých let
0 7 752 1 692-7 752 1 692

Výsledek hospodaření

za rok 2021
0 43 43— —

Základní
kapitál

Nerozdělený zisk (+)
nebo ztráta (-)
minulých let

Jiný výsledek
hospodaření
minulých let

Celkem

Firma  I  Operátor ICT, a.s.
Identifikační číslo  I  2795281
Právní forma  I  Akciová společnost
Předmět podnikání  I  Podpora a inovace 
v oblasti informačních technologií

Rozvahový den  I  31. 12. 2021
Datum sestavení účetní závěrky  I  11. 5. 2022 Ú
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
(V celých tisících)
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5POPIS SPOLEČNOSTI

Operátor ICT, a.s. (dále jen „Společnost”) 
je akciová společnost, která sídlí v Praze 7, 
Dělnická 213/12, Česká republika, identifikač-
ní číslo 02795281. Společnost byla zapsána 
do obchodního rejstříku Městského soudu v 
Praze pod spisovou značkou 19676, oddíl B, 
dne 19. března 2014.

Jediným akcionářem, který vykoná-
vá působnost valné hromady Společ-
nosti, je hlavní město Praha, se sídlem 
Praha 1 – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2.

Hlavním předmětem její činnosti jsou:

výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
hlavní obory činnosti jsou:

Vydavatelské činnosti, polygrafická 
výroba, knihařské a kopírovací práce,

Poskytování software, poradenství 
v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály,

Velkoobchod a maloobchod,

Zprostředkování obchodu a služeb,

Pronájem a půjčování věcí movitých,

Poradenská a konzultační činnost, zpra-
cování odborných studií a posudků,

Příprava a vypracování technických ná-
vrhů, grafické a kresličské práce,

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních 
a technických věd nebo společenských 
věd,

Služby v oblasti administrativní sprá-
vy a služby organizačně hospodářské 
povahy,

Mimoškolní výchova a vzdělávání, po-
řádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti,

Reklamní činnost, marketing, mediální 
zastoupení, 

Výroba elektronických součás-
tek, elektrických zařízení a výroba 
a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících 
na malém napětí,

Činnost informačních a zpravodajských 
kanceláří,

Překladatelská a tlumočnická činnost,

Provozování kulturních, kulturně- Ú
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vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí,

Poskytování technických služeb,

Poskytování služeb pro právnické osoby 
a svěřenské fondy.

Poskytování služeb elektronických komu-
nikací.

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektric-
kých zařízení.

Výroba, instalace, opravy elektric-
kých strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení.

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny 
účetních jednotek, ke které Společnost jako 
konsolidovaná účetní jednotka patří, sesta-
vuje stát – Česká republika, jejíž součástí 
je také hlavní město Praha
. 
Představenstvo

Složení představenstva k 1. 1. 2021: Před-
seda představenstva Michal Fišer, 
MBA, místopředseda představenstva 
JUDr. Matej Šandor, Ph.D., člen předsta-
venstva Ing. Jan Ladin, člen představen-
stva Ing. Michal Kraus, člen představenstva 
Ing. Josef Švenda.

V průběhu roku došlo k těmto změnám: 

V prvním kvartále roku 2021 Dozorčí rada:

v souladu s čl. XV., bodu 4., písm. e) Sta-
nov společnosti Operátor ICT, a.s., zvolila 
s platností od 28. 1. 2021 Michala Fišera, 
MBA, členem představenstva na nové 
funkční období a pověřila ho výkonem 
činnosti v rozsahu exekutivního řízení 
na úrovni generálního ředitele společnosti.

Představenstvo společnosti Operátor ICT, 
a.s. Usnesením č: PŘ/1-21/05, s účinností 
od 28. 1. 2021 zvolilo svým předsedou na 
nové funkční období Michala Fišera, MBA.

Dozorčí rada vzala na vědomí 
Prohlášení o odstoupení z funkce člena 
představenstva Ing. Josefa Švendy, 
a to ke dni 10. 2. 2021.

Ve druhém kvartále 2021 Dozorčí rada:

svým Usnesením č: DR-05/21-17/01 odvo-
lala, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. e) sta-
nov Společnosti, z funkce člena před-
stavenstva Ing. Michala Krause, MBA, 
a to k 31.5.2021. 

svým Usnesením č: DR-05/21-17/02 odvo-
lala, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. e) sta-
nov Společnosti, z funkce člena předsta-
venstva Ing. Jana Ladina, a to k 30.6.2021. 

svým Usnesením: č: DR-05/21-17/03 zvolila, 
v souladu s čl. XV., bodu 4., písm. e) Stanov 
společnosti Petra Sušku, MSc., členem 
představenstva a pověřila ho výkonem 
činnosti v rozsahu exekutivního řízení na 
úrovni vedení Úseku projektového řízení 
a fondů, s platností od 1. 6. 2021.

svým Usnesením: č: DR-05/21-17/04 
pověřila s účinností od 1.6. 2021 do 1.7.2021, 
tyto členy představenstva nad rozsah 
dosavadního pověření výkonem činnosti 
v rozsahu exekutivního řízení následujícím 
způsobem:  

Předsedu představenstva Michala Fišera 
MBA, exekutivního řízení Úseku vývoje 
a architektury / Úseku provozu ICT 

M. Šandora a P. Sušku pověřuje společ-
ným exekutivním řízením Úseku projekto-
vého řízení a fondů

Dozorčí rada  svým Usnesením č: DR-05/21-
17/05 pověřila s účinností od 1.7. 2021 do od-
volání, tyto členy představenstva výkonem 
činnosti v rozsahu exekutivního řízení násle-
dujícím způsobem:

Předsedu představenstva 
Michala Fišera MBA výkonem činností 
generálního ředitele v rozsahu komplex-
ní exekutivní koordinace a strategického 
řízení všech organizačních úseků, včetně 
exekutivního řízení

Exekutivním řízením Úseku provozu ICT

Exekutivním řízením Úseku digitalizace, 
rozvoje aplikací a IT architektury

Místopředsedu představenstva 
JUDr. Mateje Šandora, Ph.D. exekutivním 
řízením Úseku financí, služeb a rozvoje 
obchodu

Člena představenstva Petra Sušku exeku-
tivním řízením Úseku Smart City, inovací 
a projektového řízení

Ve třetím a čtvrtém kvartále roku 2021 
ve složení představenstva neproběhly 
žádné změny. 

Dozorčí rada

Složení dozorčí rady k 1. 1. 2021: 
předseda: Michal Bláha, místopředse-
da: Bc. Jiří Koudelka (21. 5. 2021), členové: 
Ing. Cyril Klepek, Petr Říha, Petr Šula

V průběhu roku nedošlo k žádným personál-
ním změnám ve složení dozorčí rady.

Ostatní

Oddělení výdeje karet Společnosti je umístě-
no na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1. 

Společnost nemá žádnou organizační složku 
v zahraničí. Společnost není společníkem 
s neomezeným ručením v žádné společnosti.
Společnost nenabyla žádné vlastní akcie 
nebo vlastní podíly.

Společnost postupuje v oblasti ochrany 
životního prostředí a pracovně právních 
vztahů v souladu s platnou legislativou.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO 
VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena 
v souladu s účetními předpisy platnými v 
České republice pro střední účetní jednotky 
a je sestavena v historických cenách.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, 
ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY 
A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které Společnost použí-
vala při sestavení účetní závěrky, jsou násle-
dující:

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje 
v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 
60 tis. Kč v roce 2020 a 2021 je odepisován 
do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 
5 tis. do 60 tis. Kč v roce 2020 a 2021 je odepi-
sován do nákladů na základě předpokláda-
né doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací 
ceny a předpokládané doby životnosti pří-
slušného majetku. Odpisový plán je v průbě-
hu používání dlouhodobého nehmotného 
majetku aktualizován na základě očekávané 
doby životnosti. Předpokládaná životnost je 
stanovena takto:
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Hmotné movité věci a jejich soubory (zařízení, automobil) 

Dlouhodobý hmotný majetek

3 - 5 

3Software 
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Náklady na technické zhodnocení dlouho-
dobého nehmotného majetku zvyšují jeho 
pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují 
do nákladů.

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze 
v hotovosti a na bankovních účtech.

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny po-
řizovacími cenami a jsou účtovány 
do nákladů (metoda účtování B, stav zásob 

je sledován na měsíční bázi). Pořizovací cena 
zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení 
včetně nákladů s pořízením souvisejících 
(náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jme-
novitou hodnotou. 

Pohledávky vzniklé na základě smluv o po-
skytování služeb jsou účtovány na měsíční 
bázi. Úhrada pohledávek, je účtována na 
měsíční bázi.

Pohledávky vzniklé na základě smluv 
o poskytování služeb v oboru činnos-
ti bod 1.c) jsou účtovány na denní bázi. 
Úhrada těchto pohledávek je účtována 
na denní bázi.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě 
odborných odhadů a propočtů. 

Pohledávky i dohadné účty aktivní 
se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti 
do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splat-
nost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé 
jsou splatné do jednoho roku od rozvahové-
ho dne.

Vlastní kapitál

Společnost přistoupila k novému zákonu 
o obchodních korporacích a ze zákona ne-
musí tvořit rezervní fond.

Cizí zdroje

Společnost vytváří ostatní rezervy na ztrá-
ty a rizika v případech, kdy lze s vysokou 

cím období. Rozdělují se na krátkodobé 
a dlouhodobé.

Leasing 

Pořizovací cena majetku získaného formou 
finančního nebo operativního leasingu 
není aktivována na dlouhodobém majetku. 
Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů 
rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. 

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí 
měně se oceňují v českých korunách 
(v kurzu platném ke dni jejich vzniku) 
a k rozvahovému dni byly položky peně-
žité povahy oceněny kurzem platným 
k 31. prosinci vyhlášeným Českou národní 
bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zis-
ky a ztráty se účtují do finančních výnosů 
nebo finančních nákladů běžného roku 
a jsou vykázány souhrnně. 

Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, 
tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Vzájemná zúčtování výnosů z prodeje služeb 
Společnost provádí na základě uzavřené 
smlouvy, měsíčně jsou tyto výnosy zúčtová-
ny ve vydaných daňových dokladech. 

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí slu-
žeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně 
z přidané hodnoty.

O zisku vyplývajícím z dlouhodobých 
smluv se účtuje s vyfakturováním zakázky. 
Způsob fakturace je stanovený v dané uza-
vřené smlouvě a proveden na základě fázové 
fakturace.

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci 
platné daňové sazby z účetního zis-
ku zvýšeného nebo sníženého o trvale 
nebo dočasně daňově neuznatelné ná-
klady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 
a zúčtování ostatních rezerv a opravných 
položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 
účetními a daňovými odpisy atd.). 

Odložená daň se vykazuje u všech přechod-
ných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 
aktiv a závazků v rozvaze z hlediska účetnic-
tví a jejich daňovou hodnotou.

Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, 
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné 
daňově uplatnit v budoucnosti.

Společnost vytváří rezervu na závazek 
z daně z příjmů snížený o uhrazené zá-
lohy na daň z příjmů. Pokud zálohy 
na daň z příjmů převyšují předpokládanou 
daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátko-
dobá pohledávka.

Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

strany, které přímo nebo nepřímo 
mohou uplatňovat rozhodující vliv 
u Společnosti, a společnosti, kde tyto 
strany mají rozhodující nebo podstatný 
vliv,

strany, které přímo nebo nepřímo 
mohou uplatňovat podstatný vliv 
u Společnosti,

členové statutárních, dozorčích 
a řídících orgánů Společnosti, nebo její 
mateřské společnosti a osoby blízké 
těmto osobám, včetně podniků, kde tito 
členové a osoby mají podstatný nebo 
rozhodující vliv,

významné transakce a zůstatky 
se spřízněnými stranami, které nebyly 
uzavřeny za běžných tržních podmínek, 
jsou uvedeny v odstavci 16.

Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněž-
ních tocích s využitím nepřímé metody. 
Peněžní ekvivalenty představují krátko-
dobý likvidní majetek, který lze snadno 
a pohotově převést na předem známou 
částku hotovosti.

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvaho-
vým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, 
je zachycen v účetních výkazech v případě, 
že tyto události poskytly doplňující informa-
ce o skutečnostech, 
které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem 
a dnem sestavení účetní závěrky došlo 
k významným událostem představujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém 
dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
a jejich dopady kvantifikovány v příloze účet-
ní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních 
výkazech.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje 
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 
pořízení, náklady na dopravu, clo a další ná-
klady s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč 
v roce 2020 a 2021 se odepisuje do nákladů 
po dobu ekonomické životnosti.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
od 5 tis. Kč do 40 tis Kč v roce 2020 a 2021 
se odepisuje do nákladů po dobu ekono-
mické životnosti.

Společnost nezískala žádný dlouhodobý 
majetek bezplatně.

Náklady na technické zhodnocení dlou-
hodobého hmotného majetku zvyšují 
jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba 
se účtují do nákladů.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě poři-
zovací ceny a předpokládané doby život-
nosti příslušného majetku. Odpisový plán 
je v průběhu používání dlouhodobého 
hmotného majetku aktualizován na základě 
očekávané doby životnosti. Předpokládaná 
životnost je stanovena takto: 

mírou pravděpodobnosti stanovit titul, 
výši a termín plnění při dodržení věcné 
a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky 
se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány 
na základě odborných odhadů a propo-
čtů, daňových dokladů přijatých v budou-
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6 670Zůstatková hodnota 6 363

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

01. 01. 2021 Přírůstky Vyřazení Přeúčtování 31. 12. 2021

Pořizovací cena

202 0Stavby (technické zhodnocení) 0 0 202

19 884 3 410
Hmotné movité věci a jejich

soubory (zařízení, auta)
- 342 48 23 000

20 086 3 410Celkem - 342 48 23 202

Oprávky 

- 149 - 40Stavby (technické zhodnocení) 0 0 - 189

- 13 267 - 3 725
Hmotné movité věci a jejich

soubory (zařízení, auta)
342 0 - 16 650

- 13 416 - 3 765Celkem 342 0 - 16 839

5 241Zůstatková hodnota 6 670

01. 01. 2020 Přírůstky Vyřazení Přeúčtování 31. 12. 2020

Pořizovací cena

202 0Stavby (technické zhodnocení) 0 0 202

15 579 5 414
Hmotné movité věci a jejich

soubory (zařízení, auta)
1 109 0 19 884

15 781 5 414Celkem 1 109 0 20 086

Oprávky 

- 109  - 40Stavby (technické zhodnocení) 0 0 - 149

- 10 431 - 3 945
Hmotné movité věci a jejich

soubory (zařízení, auta)
- 1 109 0 - 13 267

- 10 540 - 3 340Celkem - 1 109 0 - 13 416

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

01. 01. 2021 Přírůstky Vyřazení Přeúčtování 31. 12. 2021

Pořizovací cena

32 554 11 611Software 0 0 44 165

46 259 360
Ostatní nehmotný

dlouhodobý majetek
0 0 46 619

3 037 1 681
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 -3  037 1 681

81 850 13 652Celkem 0 - 3 037 92 465

Oprávky 

- 22 940 - 7 294Software 0 0 - 30 234

- 18 363 - 7 846
Ostatní nehmotný

dlouhodobý majetek
0 0 - 26 209

- 41 303 - 15 140Celkem 0 0 - 56 443

40 547Zůstatková hodnota 36 022

01. 01. 2020 Přírůstky Vyřazení Přeúčtování 31. 12. 2020

Pořizovací cena

23 580 7 784Software 0 1 190í 32 554

45 883 376
Ostatní nehmotný

dlouhodobý majetek
0 0 46 259

1 190 3 037
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 - 1 190 3 037

70 653 11 197Celkem 0 0 81 850

Oprávky 

- 13 556 - 9 384Software 0 0 - 22 940

- 10 579 - 7 784
Ostatní nehmotný

dlouhodobý majetek
0 0 - 18 363

- 24 135 - 17 168Celkem 0 0 - 41 303

46 518Zůstatková hodnota 40 547 Ú
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DLOUHODOBÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Přírůstek dlouhodobého nehmotného ma-
jetku je tvořen zejména kapitalizací „Multika-
nálového odbavovacího systému Liberecký 
kraj“ v rámci Softwaru.

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
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(v tis. Kč): 2021 2020

Splatnou daň (19 %) 1 265 - 122

Odloženou daň 51 - 33

Celkový daňový náklad 1 316 - 155

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Netto změna

v roce 2020

Zůstatek 

k 31. 12. 2020

Netto změna

v roce 2021

Zůstatek 

k 31. 12. 2021

- 395Na daň z příjmů 0 0 0

0Ostatní rezervy – kauzy 0 0 0

568Ostatní rezervy – jiné 1 993 240 2 233

173 1 993 240 2 233

Zůstatek 

k 31. 12. 2019

395

0

1 425

1 820
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ZÁSOBY

Společnost nevytvořila opravnou položku 
k zásobám k 31. prosinci 2021 a k 31. prosinci 
2020.

POHLEDÁVKY

Společnost nemá žádné pohledávky 
s dobou splatnosti delší než 5 let.

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami.
K 31. prosinci 2021 pohledávky po lhůtě splat-
nosti činily 10 240 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 11 
004 tis. Kč). Ke dni sestavení účetní závěrky 
byly pohledávky z většiny zaplaceny.

Společnost netvořila opravnou položku 
k pohledávkám.

K 31. prosinci 2021 měla Společnost dlouho-
dobé pohledávky ve výši 139 tis. Kč (k 31. pro-
sinci 2020 190 tis. Kč) týkající se odložené da-
ňové pohledávky.

Společnost neeviduje žádné pohledávky 
a podmíněné pohledávky, které nejsou vyká-
zány v rozvaze.

Pohledávky za spřízněnými stranami 
(viz bod 15).

K 31. prosinci 2021 jsou zaplacené zálo-
hy na daň z příjmů ve výši 2 417 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2020 1 470 tis. Kč) byly započte-
ny s rezervou na daň z příjmu ve výši 949 tis. 
Kč vytvořenou k 31. prosinci 2021.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období jsou k 31. 12. 2021 
ve výši 3 576 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 
5 646 tis. Kč). Zahrnují především nájemné 
a služby k nájmu, pojištění, spotřeba ma-
teriálu a jsou účtovány do nákladů období, 
do kterého věcně a časově přísluší.

VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál Společnosti je rozvržen 
na 10 kusů kmenových akcií v listinné podo-
bě zapsaných o jmenovité hodnotě každé 
jednotlivé akcie 10 000 tis. Kč. Všechny akcie 
Společnosti jsou cennými papíry na jméno. 
Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši.

Jediným akcionářem, který vykoná-
vá působnost valné hromady Společ-
nosti, je hlavní město Praha, se sídlem 
Praha 1 – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2.

Hlavní město Praha sestavuje konsolidova-
nou účetní závěrku nejužší skupiny účetních 
jednotek, ke které Společnost patří.

Stát – Česká republika sestavuje konsolido-
vanou účetní závěrku nejširší skupiny účet-
ních jednotek, ke které Společnost patří.

Konsolidovanou účetní závěrku sestave-
nou za nejužší skupinu je možné získat 
v sídle Magistrátu hlavního města Prahy 
a konsolidovanou účetní závěrku sestavenou 
za nejširší skupinu je možné získat v sídle 
Ministerstva Financí České republiky.

Dne 28. června 2021 Rada hlavního 
města Prahy schválila účetní závěr-
ku Společnosti za rok 2020 a rozhod-
la ztrátu ve výši - 7 752 tis. Kč převést 
do nerozděleného zisku minulých let.

Předpokládá se, že zisk za rok 2021 bude pře-
veden na účet nerozděleného zisku minu-
lých let.

REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

V roce 2021 společnost vytvořila rezervu 
na daň z příjmů ve výši 949 tis. Kč, která byla 
ve výkaze rozvahy ponížena o zaplacené 
zálohy. Tvorba a zúčtování rezervy na daň 
z příjmů jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázá-
ny v oblasti splatné daně z příjmů.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami 
a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, 
které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných 
podmíněných závazků Společnosti k 31. pro-
sinci 2021.

Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 15).

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výnosy příštích období jsou k 31. prosinci 
2021 ve výší 758 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 
byly nulové)

DAŇ Z PŘÍJMU

Daňový náklad zahrnuje:

Odložená daň byla vypočtena s použitím 
sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2021 
a následující).
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(v tis. Kč) 2021 2020 2019

Odlo. daň. 

pohledávka
Položky odložené daně

Odlo. daň. 

závazek
Odlo. daň. 

pohledávka

Odlo. daň. 

závazek

Odlo. daň. 

pohledávka

Odlo. daň. 

závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku

Ostatní přechodné rozdíly:

̶Ostatní rezervy – kauzy ̶

51Ostatní rezervy – jiné ̶

51Celkem ̶

139Netto ̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

33

33

190

̶

11

11

157

(v tis. Kč) 2021

Počet zaměstnanců Celkem
Členové kontrolních
a správních orgánů

180Průměrný počet zaměstnanců 8

Mzdy

44 535Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 688

3 979Ostatní 0

184 847Osobní náklady celkem 10 641

136 333 7 953

̶

47 223

3 979

195 488

144 286

(v tis. Kč) 2020

Počet zaměstnanců Celkem
Členové kontrolních
a správních orgánů

165Průměrný počet zaměstnanců 10

Mzdy

37 680Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 340

3 558Ostatní 0

151 523Osobní náklady celkem 13 221

110 285 9 881

̶

41 020

3 558

164 744

120 166
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Společnost vyčíslila odloženou daň ná-
sledovně (v tis. Kč):

VÝNOSY

Veškeré tržby byly realizovány v České 
republice.

Převážná část výnosů Společnosti 
za rok 2021 a 2020 je spojena s hlavním 
zákazníkem a tím je jediný akcionář 
(viz odstavec 15). 

OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Počet zaměstnanců zahrnuje zaměstnance 
na hlavní pracovní poměr bez DPP a DPČ. 

Mzdové a osobní náklady zahrnují veškeré 
náklady včetně nákladů na  zaměstnance 
na DPP a DPČ.
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Celkem 10 641 13 221

(v tis. Kč): 2021 2020

Odměna členům kontrolních orgánů 1 332 1 272

Náklady na sociální zabezpečení – členové kontrolních orgánů 450 429

Odměna členům správních orgánů 6 621 8 609

Náklady na sociální zabezpečení – členové správních orgánů 2 238 2 911

Sestaveno dne 11. 5.  2022

Jméno a podpis
statutárního orgánu Společnosti:

...............................................................................

Ing. Tomáš Barczi
předseda představenstva

...............................................................................

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva
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Členové kontrolních a správních orgánů 
nejsou zaměstnanci Společnosti.  

Odměny členům kontrolních 
a správních orgánů z důvodu jejich 
funkce (v tis. Kč):

Ostatní transakce s vedením Společnos-
ti jsou popsány v odstavci 15 Informace 
o transakcích se spřízněnými stranami.

INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE 
SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídí-
cích, kontrolních a správních orgánů žádné 
zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané 
záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/
podíly Společnosti. 

Společnost běžně prodává služby spříz-
něným stranám. V roce 2021 dosá-
hl tento objem prodeje 273 413 tis. Kč 
(v roce 2020: 231 236 tis. Kč). 

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými 
stranami k 31. prosinci 2021 činily 39 057 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2020: 37 897 tis. Kč).

Společnost nakupuje materiál a využívá 
služeb spřízněných stran v rámci obchodní 
činnosti podniku. V roce 2021 činily nákupy 
5 098 tis. Kč (v roce 2020: 3 489 tis. Kč). 

K 31. prosinci 2021 eviduje Společnost 
krátkodobé závazky vůči spřízněným stra-
nám ve výši 40 888 tis. Kč Poznámka: 
40 592 tis. Kč jsou závazky vůči Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jed-
ná se o prodané jízdné, které bylo převedené 
protistraně v prvním týdnu následujícího 
roku po ukončeni prosincové účetní záverky. 
(k 31. prosinci 2020: 25 980 tis. Kč).

VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU 
ZISKU A ZTRÁTY
Položka služby představuje služby provoz-
ní činnosti (opravy a udržování, cestovné, 
náklady na reprezentaci, ostatní provozní 
služby). K 31. 12. 2021 byly náklady na služ-
by ve výši 68 687 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 
55 972 tis. Kč)

Položku Ostatní finanční náklady tvo-
ří kurzové rozdíly a bankovní poplatky. 
K 31. 12. 2021 byly Ostatní finanční nákla-
dy ve výši 10 519 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 
7 619 tis. Kč).

PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO 
TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Schopnost Společnosti pokračovat 
nepřetržitě ve své činnosti je závislá 
na realizaci plánů přijatých a schválených 
opatření vedením Společnosti. Na jejich 
základě proběhnou v roce 2022 význam-
né investice do kapacity společnosti tak, 
aby v následujících letech mohlo dojít 
k očekávanému růstu tržeb a zisku. 

V době přípravy účetní uzávěrky za rok 
2021 probíhala celosvětová pandemická 
krize COVID-19, která má negativní dopady 
na některé oblasti činnosti Společnosti. 
Management Společnosti věří, že tyto plány 
jsou realistické a že jejich splnění je vysoce 
pravděpodobné. 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla sesta-
vena za předpokladu nepřetržitého trvání 
Společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž 
neobsahuje žádné úpravy, které by mohly 
z této nejistoty vyplývat.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ 
NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

V průběhu roku 2022 do data vydání Výroční 
zprávy došlo ke změnám ve složení předsta-
venstva

V prvním kvartále roku 2022 Dozorčí rada:

svým Usnesením č: DR-02/22-03/01 
v souladu s čl. XVI., bodu 4., písm. e) Sta-
nov společnosti 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.

svým Usnesením č: DR-02/22-03/02 zvolila, 
v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov 
společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Tomáše 
Barcziho do funkce člena představenstva, 
a to s účinností od 28.ledna 2022.

svým Usnesením č: DR-02/22-03/03 zvolila, 
v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov 
společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Jana 
Znamenáčka do funkce člena představen-
stva, a to s účinností od 28.ledna 2022.

Představenstvo společnosti Operátor 
ICT, a.s. svým Usnesením č: PŘ/02-22/03, 
s účinností od 3. 2. 2022 zvolilo, v soula-
du s čl. XIV, odst. 2 Stanov společnosti 
za svého předsedu Ing Tomáše Barcziho

Jsme si vědomi, že po rozvahovém dni 
došlo k vojenskému konfliktu na uzemí 
Ukrajiny, vedení společnosti vyhodno-
tilo, že situace na Ukrajině nebude mít 
vliv na ekonomickou činnost společnosti 
během roku 2022.

Nejsou známy žádné další významné 
události, které nastaly po rozvahovém dni 
s dopadem na účetní závěrku k 31. prosinci 
2021.
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angl. electronic 
IDentification, 
Authentication and trust 
Services, tzv.
Elektronická pečeť

hlavní město Praha

angl. Human Resources, 
lidské zdroje

angl. Information 
and Communication 
Technologies, informační a 
komunikační technologie

městské části

Magistrát hlavního města 
Prahy

multikanálový odbavovací 
systém; také regionální 
dopravní systém PID Lítačka

Operátor ICT, a. s.
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