
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1287 
ze dne  17.6.2019 

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 1.8.2019 změnu názvu odboru komunikace a marketingu MHMP na 
odbor médií a marketingu MHMP 

2.  s účinností od 1.8.2019 změnu názvu oddělení vizuální komunikace v odboru médií 
a marketingu MHMP na oddělení médií a delimitaci části činností a zaměstnanců z 
oddělení komunikace v odboru médií a marketingu MHMP do oddělení médií v 
odboru médií a marketingu MHMP 

3.  s účinností od 1.8.2019 změnu názvu oddělení privatizace bytového fondu v odboru 
bytového fondu MHMP na oddělení privatizace, přípravy a realizace projektů v 
oblasti bydlení 

4.  s účinností od 1.8.2019 změnu názvu oddělení sekretariátu v odboru volených 
orgánů MHMP na oddělení procesních a metodických činností 

5.  s účinností od 1.8.2019 zřízení oddělení výběru zaměstnanců v odboru personálním 
MHMP 

6.  s účinností od 1.8.2019 změnu názvu oddělení sekretariátu a výběrových řízení 
zaměstnanců v odboru personálním MHMP na oddělení sekretariátu a delimitaci 
části činností a zaměstnanců z tohoto oddělení do oddělení výběru zaměstnanců v 
odboru personálním MHMP 

7.  s účinností od 1.8.2019 zřízení oddělení platové účtárny v odboru personálním 
MHMP 

8.  s účinností od 1.8.2019 změnu názvu oddělení organizace práce a platové agendy v 
odboru personálním MHMP na oddělení organizace práce a delimitaci části činností 
a zaměstnanců z tohoto oddělení do oddělení platové účtárny v odboru personálním 
MHMP 

9.  s účinností od 1.8.2019 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města 
Prahy schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady hl.m. Prahy č. 528 ze dne 
17.3.2015, ve znění pozdějších změn dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   z r u š u j e  

s účinností od 1.8.2019 systemizované místo bezpečnostní ředitel MHMP (kód 
systemizovaného místa 1542) v oddělení sekretariátu v odboru bezpečnosti MHMP 



I I I .   u k l á d á  

1.  pověřené řízením Magistrátu hl. m. Prahy 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.1. až I.8. tohoto usnesení 

Termín: 1.8.2019 

2.  provést pracovněprávní jednání vyplývající z bodu I. a II. tohoto usnesení 
Termín: 1.8.2019 

3.  zajistit realizaci bodu I.9. tohoto usnesení 
Termín: 1.8.2019 

2.  MHMP - OVO MHMP 

1.  připravit změnu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních 
organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné 
působnosti dle bodu I.1. až I.8. tohoto usnesení 

Termín: 31.7.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Předkladatel:  pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy  
Tisk: R-32179  
Provede: pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy, MHMP - OVO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1287 ze dne 17. 6. 2019   

HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn se mění takto: 

1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova: 

„OKM - odbor komunikace a marketingu 

• odd. sekretariátu 

• odd. komunikace 

• odd. marketingu 

• odd. vizuální komunikace“ 

 a 

„PER - odbor personální 
• odd. sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců 

• odd. péče o zaměstnance 

• odd. organizace práce a platové agendy 

• odd. vzdělávání zaměstnanců 

• odd. zařízení péče o děti zaměstnanců“ 

nahrazují slovy: 

„OMM - odbor médií a marketingu 

• odd. sekretariátu 

• odd. médií 
• odd. komunikace 

• odd. marketingu“ 

 a 

„PER - odbor personální 
• odd. sekretariátu 

• odd. výběru zaměstnanců 

• odd. péče o zaměstnance 

• odd. organizace práce 

• odd. platové účtárny 

• odd. vzdělávání zaměstnanců 

• odd. zařízení péče o děti zaměstnanců“ 

2. V Článku 3 odst. 2 písm. b) se slova: 

„OVO - odbor volených orgánů 

• odd. sekretariátu 

• odd. volených orgánů 

• odd. sekretariátů členů zastupitelstva“ 

nahrazují slovy: 
„OVO - odbor volených orgánů 

• odd. procesních a metodických činností 
• odd. volených orgánů 

• odd. sekretariátů členů zastupitelstva“ 

3. V Článku 3 odst. 2 písm. c) se slova: 

„OBF - odbor bytového fondu 

• odd. právních a ekonomických činností 



• odd. využití bytového fondu 

• odd. privatizace bytového fondu“ 

nahrazují slovy: 

„OBF - odbor bytového fondu 

• odd. právních a ekonomických činností 
• odd. využití bytového fondu 

• odd. privatizace, přípravy a realizace projektů v oblasti bydlení“. 

4. V Příloze č. 1 písm. A) se slova: 

„Odbor komunikace a marketingu 

1. Odbor komunikace a marketingu je odborem Magistrátu, který zajišťuje činnosti pro 
zabezpečení informování veřejnosti o činnosti a aktivitách hlavního města Prahy a k propagaci těchto 
aktivit. 

2. Odbor komunikace a marketingu rozvíjí vnitřní a vnější komunikaci.  
3. Odbor komunikace a marketingu zajišťuje podklady, podmínky a zabezpečuje prezentaci 
hlavního města Prahy a účast zástupců hlavního města Prahy na zahraničních odborných veletrzích 

komerčních nemovitostí.  
4. Odbor komunikace a marketingu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

a 

„Odbor bezpečnosti 
1. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech objektové, 
fyzické, personální, administrativní bezpečnosti a bezpečnosti IS (bezpečnost informací spravovaných 
v informačních systémech). Zodpovídá za ochranu Magistrátu jako celku, tedy ochranu života a zdraví 
zaměstnanců, klientů a volených orgánů města, ochranu movitých i nemovitých věcí a ochranu 
informací. 
2. Odbor bezpečnosti stanovuje bezpečnostní standardy, metodicky řídí jejich implementaci 
a kontroluje jejich dodržování. 
3. Odbor bezpečnosti zajišťuje součinnost v oblasti určení významných informačních systémů 
a prvků kritické informační infrastruktury, kontroluje plnění požadavků vyplývajících z právní úpravy 
kybernetické bezpečnosti. 
4. V odboru bezpečnosti je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu, který 
zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se 
zvláštními skutečnostmi. 
5. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na úseku bezpečnosti, 
obrany, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární 
ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních skutečností. 
6. Odbor bezpečnosti ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí 
hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku obrany, krizového řízení, 
hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných 
havárií, zabezpečení ochrany zvláštních skutečností a podřízen Ministerstvu obrany, Ministerstvu 

průmyslu a obchodu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu životního prostředí, 
Ministerstvu vnitra a Správě státních hmotných rezerv.“ 

nahrazují slovy: 

„Odbor médií a marketingu 

1. Odbor médií a marketingu je odborem Magistrátu, který zajišťuje činnosti pro zabezpečení 
informování veřejnosti o činnosti a aktivitách hlavního města Prahy a k propagaci těchto aktivit. 

2. Odbor médií a marketingu rozvíjí vnitřní a vnější komunikaci.  



3. Odbor médií a marketingu zajišťuje podklady, podmínky a zabezpečuje prezentaci hlavního 
města Prahy při účasti zástupců hlavního města Prahy na zahraničních odborných veletrzích komerčních 
nemovitostí. 
4.  Odbor médií a marketingu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

a 

„Odbor bezpečnosti 
1. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech objektové, 
fyzické, personální, administrativní bezpečnosti a bezpečnosti IS (bezpečnost informací spravovaných 
v informačních systémech). Zodpovídá za ochranu Magistrátu jako celku, tedy ochranu života a zdraví 
zaměstnanců, klientů a volených orgánů města, ochranu movitých i nemovitých věcí a ochranu 
informací. 
2. Odbor bezpečnosti stanovuje bezpečnostní standardy, metodicky řídí jejich implementaci 
a kontroluje jejich dodržování. 
3. Odbor bezpečnosti zajišťuje součinnost v oblasti určení významných informačních systémů 
a prvků kritické informační infrastruktury, kontroluje plnění požadavků vyplývajících z právní úpravy 
kybernetické bezpečnosti. 
4. Funkci bezpečnostního ředitele Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, 
oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi, vykonává ředitel odboru 
bezpečnosti. 
5. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na úseku bezpečnosti, 
obrany, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární 
ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních skutečností. 
6. Odbor bezpečnosti ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí 
hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku obrany, krizového řízení, 
hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných 
havárií, zabezpečení ochrany zvláštních skutečností a podřízen Ministerstvu obrany, Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu životního prostředí, 
Ministerstvu vnitra a Správě státních hmotných rezerv.“ 

5. V Příloze č. 1 písm. B) se slova: 
„Odbor volených orgánů 

1. Odbor volených orgánů je odborem Magistrátu zajišťujícím organizačně technické úkoly 
spojené s přípravou, jednáním a výstupy Rady a Zastupitelstva a koordinačně servisní činnost pro 
jednotlivé politické kluby členů Zastupitelstva, výbory Zastupitelstva a komise Rady. 
2. V odboru volených orgánů jsou organizačně začleněny sekretariáty politických klubů členů 
Zastupitelstva a sekretariáty výborů Zastupitelstva resp. předsedů výborů Zastupitelstva, zajišťující 
úkoly spojené s činností těchto volených orgánů. 
3. Odbor volených orgánů, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy v přenesené 
působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

nahrazují slovy: 

„Odbor volených orgánů 

1. Odbor volených orgánů je odborem Magistrátu zajišťujícím organizačně technické úkoly 
spojené s přípravou, jednáním, podkladovými materiály, písemnými výstupy a dalšími dokumenty Rady 
a Zastupitelstva. Zajišťuje dále koordinačně servisní činnost pro výbory Zastupitelstva, komise Rady, 

politické kluby členů Zastupitelstva, i pro jednotlivé členy Zastupitelstva. 
2. V odboru volených orgánů jsou organizačně začleněny sekretariáty politických klubů členů 
Zastupitelstva a sekretariáty výborů Zastupitelstva, resp. předsedů výborů Zastupitelstva, zajišťující 
úkoly spojené s činností těchto volených orgánů. 
3. Odbor volených orgánů je odborem Magistrátu zajišťujícím metodickou, koordinační 
a evidenční činnost ve vztahu k tzv. nařízení GDPR (vyjma agendy vykonávané pověřencem 



pro ochranu osobních údajů), zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákonu 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Odbor volených 
orgánů zajišťuje evidenci a průběžnou aktualizaci úkolů odborů a zvláštních organizačních jednotek 
Magistrátu v přenesené a samostatné působnosti, koordinuje a metodicky usměrňuje zavádění prvků 
eGovernmentu a systému kvality a vykonává činnosti související s vyhodnocováním rizik v podmínkách 
Magistrátu. Odbor volených orgánů dále zajišťuje rozvoj vybraných informačních systémů.“ 

6. V Příloze č. 1 písm. C) se slova: 

„Odbor bytového fondu 

1. Odbor bytového fondu je odborem Magistrátu zřízeným pro záležitosti bytové, koncepce 
rozvoje bydlení hlavního města Prahy a transformace bytového fondu ve vlastnictví hlavního města 
Prahy. 

2. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím státní 
správu v oblasti bytů a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní 
rozvoj.“ 

nahrazují slovy: 

„Odbor bytového fondu 

1. Odbor bytového fondu je odborem Magistrátu zřízeným pro záležitosti bytové, koncepce 
rozvoje bydlení hlavního města Prahy a projektů v oblasti bydlení. 
2. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím státní 
správu v oblasti bytů a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní 
rozvoj.“  

 

 

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 8. 2019. 



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“), a to konkrétně dílčí změny v odboru bezpečnosti MHMP, odboru 
bytového fondu MHMP, odboru komunikace a marketingu MHMP, v odboru volených orgánů MHMP 
a odboru personálním MHMP. Jedná se o změny, které jsou navrženy z důvodu systémového 
a procesního zlepšení fungování úřadu. Konkrétně se bude jednat o přejmenování oddělení privatizace 
bytového fondu v odboru bytového fondu MHMP a oddělení sekretariátu v odboru volených orgánů 
MHMP; dále změnu názvu odboru komunikace a marketingu MHMP na lépe odpovídající odbor médií 
a marketingu MHMP a změnu názvu oddělení vizuální komunikace na oddělení médií v daném odboru. 
V odboru personálním je pak navrhováno vytvoření dvou nových oddělení, a to samostatného oddělení 
výběrových řízení zaměstnanců, které je nyní organizačně zařazeno v oddělení sekretariátu, a oddělení 
platové účtárny. Poslední navrhovanou změnou je narovnání reálného stavu v souladu se zákonem 

a úpravu stanovenou v Organizačním řádu, a to stanovením výkonu funkce bezpečnostního ředitele 
Magistrátu ředitelem odboru bezpečnosti MHMP. 

Návrh organizačních změn spočívající v přejmenování oddělení privatizace bytového fondu v odboru 

bytového fondu MHMP vyplývá z požadavků uvedených v programovém prohlášení koalice, podle nějž 
si Praha už nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací. Toto oddělení se do budoucna 

bude věnovat naplňování uvedených programových záměrů a realizaci projektů spojených s využitím 
fondu bydlení ve prospěch občanů hlavního města Prahy s cílem zajistit bydlení pro nejvíce potřebné 
(tj. dostupnost bydlení pro mladé rodiny, občany v důchodovém věku či zaměstnance v profesích 
s nižším měsíčním příjmem, které jsou pro město nepostradatelné). 

Radě hl. m. Prahy se dále navrhuje změna názvu a organizační struktury odboru komunikace 
a marketingu MHMP. Náplní činnosti tohoto odboru je interní komunikace, pořádání akcí, participace 
na vybraných městských akcích a  v neposlední řadě komunikace s médii. Mediální komunikace spočívá 
ve spolupráci s volenými orgány a odbory MHMP při vytváření vlastních tiskových zpráv, dalších 
mediálních výstupů a v prezentaci těchto výstupů (pořádání a zajišťování tiskových konferencí, 
zajišťování prostoru v médiích, zprostředkování kontaktu s novináři, činnosti na sociálních sítích atd.). 

Oblast komunikace s médii však v činnosti daného odboru dosud nebyla akcentována ani v názvu, ani 
v systémovém členění. Nová organizační struktura (tj. oddělení sekretariátu, oddělení komunikace, 
oddělení marketingu a oddělení médií) je více přehledné jak z hlediska interní komunikace, tak pro 
novináře i veřejnost. V souladu s novým členěním, resp. se změnou názvu oddělení vizuální 
komunikace, je navrhována také změna názvu samotného odboru, a to na odbor médií a marketingu 

MHMP. 

Další navrhovanou změnou je přejmenování oddělení sekretariátu v odboru volených orgánů MHMP 

na oddělení procesních a metodických činností, které bude plnit metodickou a koordinační funkci 
v  implementaci zásad a vedení evidencí vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR); provádět metodické, 
koordinační a evidenční činnosti v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím; povede evidenci úkolů odborů a zvláštních organizačních jednotek 
v přenesené a samostatné působnosti včetně její aktualizace a agendu v souladu se zákonem 
o základních registrech. Další náplní tohoto oddělení je metodicky usměrňovat implementaci prvků 
eGovernmentu, zajišťovat činnosti spojené s vedením Registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, 

analýzu rizik a problematiku systému kvality a jejího hodnocení. Změna je navrhována s ohledem 

na účelné organizační rozdělení a systémové začlenění výše uvedených agend.  



Radě hl. m. Prahy se dále navrhuje změna organizační struktury odboru personálního MHMP. 

Ve stávajícím oddělení organizace práce a platové agendy tohoto odboru je soustředěno více 
různorodých agend (systemizace úřadu, popisy pracovní činnosti, rozpočet prostředků na platy, 
přesčasová práce, pracovní pohotovost, platové výměry, dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, platová účtárna). U všech těchto agend došlo v posledních letech k velkému nárůstu objemu 
práce a jejich kumulace v jednom oddělení je nadále neudržitelná. Radě je tedy navrhováno zřízení 
oddělení platové účtárny, kdy dojde k vyčlenění agendy výpočtu, výplaty a zúčtování platu, poskytování 
náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiky daní z příjmů ze závislé 
činnosti, nemocenského pojištění a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Zřízení samostatného 
oddělení platové účtárny by mělo umožnit efektivnější řízení procesů oddělení. Současně je navržena 
změna názvu původního oddělení organizace práce a platové agendy na oddělení organizace práce. 
Obdobným způsobem je v oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců začleněn také úsek 
vykonávající agendu výběrových řízení zaměstnanců v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se o ucelenou agendu, kterou je nutno systémově 
vyčlenit z oddělení sekretariátu do samostatného oddělení výběrových řízení zaměstnanců z důvodu 
vhodnějšího procesního nastavení vykonávaných agend úřadu. 

Poslední změna, která je navrhována Radě hl. m. Prahy, se vztahuje ke změně přílohy č. 1 Organizačního 
řádu, v níž je uvedeno, že v odboru bezpečnosti MHMP je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel 
Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast 
nakládání se zvláštními skutečnostmi. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění stanoví podmínku, že funkci bezpečnostního ředitele 
vykonává odpovědná osoba sama (tj. v případě hlavního města Prahy ředitel Magistrátu) nebo jiná 
osoba, která je přímo podřízena odpovědné osobě. Změnou Organizačního řádu, kdy bude funkci 

bezpečnostního ředitele Magistrátu nadále vykonávat ředitel odboru bezpečnosti MHMP, dojde 
k narovnání zákonného požadavku a bude odpovídat aktuálnímu stavu u jiných územních 
samosprávných celků, jelikož ředitel odboru bezpečnosti MHMP je organizačně přímo podřízen řediteli 
Magistrátu. Současně se změnou Organizačního řádu je navrhováno zrušení systemizovaného místa 
bezpečnostního ředitele MHMP, které je doposud organizačně zařazeno v oddělení sekretariátu 
v odboru bezpečnosti MHMP, jelikož činnosti bezpečnostního ředitele bude od účinnosti této změny 
Organizačního řádu vykonávat ředitel odboru bezpečnosti MHMP. Jelikož se jedná o specifickou 

pracovní náplň, podmínky výkonu této funkce jsou stanoveny přímo výše uvedeným zákonem a dané 
systemizované místo je výslovně uvedeno v příloze č. 1 Organizačního řádu, dochází ke zrušení 
uvedeného systemizovaného místa rozhodnutím Rady hl. m. Prahy dle bodu II. usnesení. 

 

Účinnost organizačních změn se navrhuje k 1. 8. 2019. 
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