
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1861 

ze dne  11.8.2015 

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  s účinností od 1. 9. 2015 zřízení oddělení rozvoje IS/ICT a oddělení správy sdílené 

infrastruktury v odboru informatiky MHMP 

2.  s účinností od 1. 9. 2015 změnu názvu oddělení sekretariátu a ekonomiky v odboru 
informatiky MHMP na oddělení sekretariátu v odboru informatiky MHMP 

3.  s účinností od 1. 9. 2015 změnu názvu oddělení správy koncových zařízení a 
podpory uživatelů v odboru informatiky MHMP na oddělení správy koncových 
zařízení v odboru informatiky MHMP 

4.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení systémové architektury a rozvoje IS/ICT v 
odboru informatiky MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení 
rozvoje IS/ICT a oddělení správy aplikací v odboru informatiky MHMP 

5.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení projektů v odboru informatiky MHMP a 
delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení rozvoje IS/ICT a oddělení správy 
aplikací v odboru informatiky MHMP 

6.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení správy speciálních řešení v odboru 
informatiky MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení správy 
aplikací v odboru informatiky MHMP 

7.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení datového centra v odboru informatiky 
MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení správy sdílené 
infrastruktury v odboru informatiky MHMP 

8.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení správy datové sítě v odboru informatiky 
MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení správy sdílené 
infrastruktury v odboru informatiky MHMP 

9.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení správy požadavků na IS/ICT v odboru 
informatiky MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení rozvoje 
IS/ICT a oddělení správy koncových zařízení v odboru informatiky MHMP 

10.  s účinností od 1. 9. 2015 zrušení oddělení provozní bezpečnosti IS/ICT v odboru 
informatiky MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení rozvoje 
IS/ICT a oddělení správy sdílené infrastruktury v odboru informatiky MHMP 

11.  s účinností od 1. 9. 2015 zřízení oddělení pokladních služeb v odboru účetnictví 
MHMP 

12.  s účinností od 1. 9. 2015 zřízení oddělení koncepce a projektů v odboru školství a 
mládeže MHMP 

13.  s účinností od 1. 9. 2015 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města 
Prahy, schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 



ve znění usnesení Rady HMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  ředitelce MHMP 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.1. až I.12. tohoto usnesení 

Termín: 1.9.2015 

2.  provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 1.9.2015 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitelka MHMP  
Tisk: R-18704  
Provede: ředitelka MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1861 ze dne 11. 8. 2015 

 
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady 
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015, se 
mění takto: 
 
1. V Článku 3 odst. 2 písm. b) se slova: 
 
„INF - odbor informatiky 
 

• odd. sekretariátu a ekonomiky 
• odd. právní a veřejných zakázek 
• odd. systémové architektury a rozvoje IS/ICT 
• odd. projektů 
• odd. správy aplikací 
• odd. správy speciálních řešení 
• odd. datového centra 
• odd. správy datové sítě 
• odd. správy koncových zařízení a podpory uživatelů 
• odd. správy požadavků na IS/ICT 
• odd. provozní bezpečnosti IS/ICT“ 

 
nahrazují slovy: 
 
„INF - odbor informatiky 
 

• odd. sekretariátu 
• odd. právní a veřejných zakázek 
• odd. rozvoje IS/ICT 
• odd. správy aplikací 
• odd. správy sdílené infrastruktury 
• odd. správy koncových zařízení.“ 

 
2. V Článku 3 odst. 2 písm. c) se slova: 
 
„UCT - odbor účetnictví 
 

• odd. sekretariátu 
• odd. metodiky účetnictví 
• odd. výdajů hlavní činnosti 
• odd. příjmů hlavní činnosti 
• odd. účtárny zdaňované činnosti 
• odd. výpočetního centra účtáren 
• odd. správy pohledávek“ 

 
nahrazují slovy: 
 
„UCT - odbor účetnictví 
 

• odd. sekretariátu 
• odd. metodiky účetnictví 
• odd. výdajů hlavní činnosti 



• odd. příjmů hlavní činnosti 
• odd. účtárny zdaňované činnosti 
• odd. výpočetního centra účtáren 
• odd. správy pohledávek 
• odd. pokladních služeb.“ 
 

 
3. V Článku 3 odst. 2 písm. d) se slova: 
 
„SML – odbor školství a mládeže 
 

• odd. sekretariátu 
• odd. kontroly, stížností a organizační 
• odd. investiční 
• odd. regionálního školství“ 

 
nahrazují slovy: 
 
„SML – odbor školství a mládeže 
 

• odd. sekretariátu 
• odd. kontroly, stížností a organizační 
• odd. investiční 
• odd. regionálního školství 
• odd. koncepce a projektů.“. 

 



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh restrukturalizace odboru informatiky MHMP (dále jen 

„INF MHMP“). 

  

Stávající organizační struktura odboru INF MHMP má 11 oddělení o 2 až 9 zaměstnancích 

(včetně vedoucích odd.), a je tedy pro efektivní řízení plochá a nevyvážená. Z důvodu nízkého 

počtu pracovníků v některých odděleních bylo navíc často využíváno externích 

spolupracovníků, čímž se přesouvaly klíčové role řešitelů a nositelů znalostí mimo odbor INF 

MHMP. 

Role zaměstnanců se s výjimkou vedoucích oddělení omezuje na administrativní činnosti, 

chybí adresná zodpovědnost za definici a plnění úrovně poskytovaných služeb a za udržování 

znalostní báze provozovaných systémů. 

Cílem navrhované restrukturalizace odboru INF MHMP je zejména: 

• zjednodušit a zpřehlednit organizační strukturu odboru a umožnit její efektivnější řízení, 

• zavést adresnou odpovědnost za plnění úrovně poskytovaných služeb provozovaných 

systémů, 

• zavést adresnou odpovědnost za správu klíčových znalostí provozovaných systémů, 

• vyčlenit rozvoj jednotlivých agend a systémů mimo administraci provozu,  

• postupně přizpůsobit strukturu oddělení rozsahu a povaze řešených úkolů. 

 

Při restrukturalizaci odboru INF MHMP dojde také k redukci stávajících jedenácti oddělení 

na šest, a to zrušením sedmi oddělení a současným vytvořením dvou nových. 

Nově tak vzniknou tato dvě oddělení: 

Oddělení rozvoje IS/ICT, do kterého budou delimitováni činnosti a zaměstnanci z oddělení 

systémové architektury, oddělení projektů, oddělení správy požadavků a oddělení provozní 

bezpečnosti. 

 

Oddělení správy sdílené infrastruktury, do kterého budou delimitováni činnosti a 

zaměstnanci z oddělení správy datových center a oddělení správy datové sítě. 

 



S dokončením předáním provozu OOC bude zrušeno oddělení správy speciálních řešení, kdy 

dojde k částečné delimitaci činností a zaměstnanců do stávajícího oddělení správy aplikací. 

Nicméně po redukci počtu oddělení bude udržen stav systemizovaných míst odboru INF 

MHMP na 55, zejména z důvodu zajištění interní správy portálu Praha.eu a z důvodu snížení 

nákladů na administraci klíčových agentových a ekonomických systémů.  

 

Radě HMP je dále navrhována organizační změna v rámci odboru účetnictví MHMP. Radě se 

navrhuje zřízení nového oddělení pokladních služeb, které vznikne vyčleněním pokladních 

služeb z oddělení příjmů hlavní činnosti. Tato navrhovaná změna vychází ze sjednocení 

pokladních služeb pod odbor účetnictví, kde tímto vzniká provozně náročné a odlišné 

oddělení, které zajišťuje pro všechny ostatní odbory MHMP příjem peněz a jejich přímé 

zaúčtování. Od ledna 2015 navíc nastal velký nárůst činnosti tohoto oddělení vzhledem 

k novelizaci předpisů o meziregistraci vozidel. Tyto činnosti jsou natolik odlišné a 

organizačně náročné, že je nelze zajišťovat pod současným oddělením příjmů hlavní činnosti, 

kde je kladen důraz zejména na metodiku účtování příjmů města, tvorbu vnitřních předpisů a 

kontrolu pro sumarizaci dat. 

Předkládaný návrh má racionálně oddělit metodické, koordinační řídící procesy od zajištění 

každodenních provozních procesů, které představují velkou časovou náročnost. Nové 

oddělení je též specifické rozprostřením do více lokalit, které je potřeba sledovat a 

zabezpečovat a zároveň zajišťovat dohled na samoobslužnými platebními automaty apod.  

 

Současně je Radě HMP navrhována organizační změna v rámci odboru školství a mládeže 

MHMP, kdy by došlo ke zřízení nového oddělení koncepce a projektů.   

 

Důvodem zřízení tohoto oddělení je zahájení nového programového období 2014 – 2020, kde 

klíčovou roli bude hrát krajský akční plán pro vykonávání Strategie regionálního rozvoje ČR 

2014 – 2020. Vzhledem k tomuto novému programovému období, budou v rámci krajského 

akčního plánu (dále jen „KAP“) čerpány prostředky, především z národního OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV), které si vyžadují odbornou spolupráci pro koordinaci a 

zacílení výzev mezi klíčovými aktéry. KAP je individuální projekt, který je realizován pro 

každý kraj zvlášť po celou dobu programového období tj. cca 2015 – 2022. Sekvence aktivit 



KAP od jeho přípravy až po realizaci a vyhodnocení musí proběhnout na daném území 

dvakrát, aby byla zajištěna požadovaná úroveň a dlouhodobá nutná udržitelnost.  

 

Výkon činnosti oddělení koncepce a projektů bude navázán na dobu trvání programového 

období 2014 - 2020 a toto oddělení bude zajišťovat agendu týkající se zejména metodického 

řízení realizačního týmu, tj. odpovědnost za přípravu, realizaci specifických intervencí, 

monitoring a vyhodnocení KAP atd.; dále se bude jednat o metodické řízení podtýmu 

polytechnického vzdělávání a metodické řízení pracovní skupiny, tedy mapování situace a 

potřeb na daném území a školách, vzdělávací systém a potřeby trhu práce, vyhodnocování 

potřeb z hlediska vydefinování priorit dalšího rozvoje z pohledu území, aj..   

 

Je třeba zmínit, že výše uvedené skutečnosti vyplývají z usnesení vlády ČR ze dne 15. 5. 2013 

č. 344, kdy bylo Ministerstvu pro místní rozvoj uloženo, aby předložilo akční plán, jakým 

bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 jako zásadní rozvojový 

dokument určující podobu regionální politiky ČR v daném období, které je přirozeně spjato 

s programováním na úrovni Evropské unie.  

 


	Usnesení č.1861
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP

	Důvodová zpráva



