Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1271
ze dne 2.6.2015
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

s účinností od 1. 7. 2015 zřízení oddělení řízení a koordinace programu, oddělení
projektů, oddělení finančního řízení a kontrol a oddělení udržitelnosti a dokončování
programu v odboru evropských fondů MHMP

2.

s účinností od 1. 7. 2015 zřízení oddělení projektování a ITI v odboru "Kancelář
ředitele Magistrátu" MHMP

3.

s účinností od 1. 7. 2015 zrušení oddělení metodiky a strategie v odboru evropských
fondů MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení řízení a
koordinace programu v odboru evropských fondů MHMP a oddělení projektování a
ITI v odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" MHMP

4.

s účinností od 1. 7. 2015 zrušení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje
(EFRR) v odboru evropských fondů MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců
do oddělení řízení a koordinace programu, oddělení projektů, oddělení finančního
řízení a kontrol a oddělení udržitelnosti a dokončování programu v odboru
evropských fondů MHMP

5.

s účinností od 1. 7. 2015 zrušení oddělení Evropského sociálního fondu (ESF) v
odboru evropských fondů MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do
oddělení řízení a koordinace programu, oddělení projektů a oddělení finančního
řízení a kontrol v odboru evropských fondů MHMP

6.

s účinností od 1. 7. 2015 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města
Prahy schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. ředitelce MHMP
1. realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
I.1. až I.6. tohoto usnesení
Termín: 1.7.2015
2.

provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I. tohoto usnesení
Termín: 1.7.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

ředitelka MHMP
R-18042
ředitelka MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015:
1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova:
„RED – odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“
•
•
•

odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu
odd. interního auditu
odd. krizového managementu“

nahrazují slovy:

„RED – odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“
•
•
•
•

odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu
odd. interního auditu
odd. krizového managementu
odd. projektování a ITI“.

2. V Článku 3 odst. 2 písm. c) se slova:
„FON – odbor evropských fondů
• odd. sekretariátu
• odd. metodiky a strategie
• odd. Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR)
• odd. Evropského sociálního fondu (ESF)“
nahrazují slovy:
„FON – odbor evropských fondů
•
•
•
•
•

odd. sekretariátu
odd. řízení a koordinace programu
odd. projektů
odd. finančního řízení a kontrol
odd. udržitelnosti a dokončování programu“.

3. V příloze č. 1 písm. A) se slova:
„Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu”
1. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu
funkce ředitele Magistrátu.
2. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu
v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti, včetně oblasti reformy veřejné správy a oblasti
základních registrů veřejné správy.
3. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu” je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu,
který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání
se zvláštními skutečnostmi.

4. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" je organizačně začleněno oddělení interního auditu,
které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního
kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ 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 „Kancelář ředitele Magistrátu“ 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 „Kancelář ředitele Magistrátu”
1. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu
funkce ředitele Magistrátu.
2. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu
v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti, včetně oblasti reformy veřejné správy a oblasti
základních registrů veřejné správy.
3. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu” je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu,
který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání
se zvláštními skutečnostmi.
4. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" je organizačně začleněno oddělení interního auditu,
které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního
kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ 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 „Kancelář ředitele Magistrátu“ 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.
7. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti
související s monitoringem a koordinací všech dotačních titulů vhodných pro hl. m. Prahu
v souvislosti s možným čerpáním dotací z jednotlivých programů podporovaných Evropskou
unií a dále zajišťuje činnosti související se zabezpečováním agendy ITI (integrované územní
investice) a podílí se na výběru integrovaných projektů na úrovni ITI“.
4. V příloze č. 1 písm. C) se slova:
„Odbor evropských fondů
1. Odbor evropských fondů je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení implementace
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 včetně grantových schémat v rámci Jednotného
programového dokumentu pro Cíl 2 a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 a Operačních
programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost.

2. Odbor evropských fondů zajišťuje koordinaci přípravy, realizaci a financování projektů Evropské
unie.
3. Odbor evropských fondů ve věcech přenesené působnosti nevykonává žádnou agendu.“

nahrazují slovy:
„Odbor evropských fondů
1. Odbor evropských fondů je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení implementace
Operačních programů Praha – Adaptabilita, Praha – Konkurenceschopnost a Praha – pól růstu
ČR. Odbor evropských fondů zabezpečuje funkci řídícího orgánu výše uvedených operačních
programů.
2. Odbor evropských fondů zajišťuje vyhodnocování, financování a kontrolu projektů
Evropské unie.
3. Odbor evropských fondů vykonává v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 16 odst.
6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
pravomoci a působnosti Regionální rady pro region soudržnost Praha nejsou-li zákonem
vyhrazeny Radě hl. m. Prahy či Zastupitelstvu hl. m. Prahy.“.

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh organizačních změn v odboru evropských fondů
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „FON MHMP“).
Z důvodu ukončování pražských operačních programů – Operačního programu Praha –
Adaptabilita (dále jen „OPPA“) a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (dále
jen „OPPK“) pro období 2007 – 2013 a současně zahájení realizace nového Operačního
programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) pro období 2014 – 2020 je současné
rozdělení odboru FON MHMP nedostatečné a je nutné přistoupit k jeho reorganizaci tak, aby
byly dostatečně a efektivně zabezpečeny všechny potřebné činnosti vedoucí k úspěšnému
zakončení programového období 2007 – 2013 a zároveň bylo zahájeno čerpání v novém
operačním programu.
Radě hl. m. Prahy se navrhuje vytvoření 4 nových oddělení v odboru FON MHMP – oddělení
řízení a koordinace programu, oddělení projektů, oddělení finančního řízení a kontrol
a oddělení udržitelnosti a dokončování programu, do kterých by byli delimitováni činnosti a
zaměstnanci ze stávajících oddělení. Následně by došlo ke zrušení stávajících oddělení, tj.
oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), oddělení Evropského sociálního
fondu (ESF) a oddělení metodiky a strategie. Oddělení sekretariátu zůstane v organizační
struktuře odboru FON MHMP zachováno v původní podobě.
Radě hl. m. Prahy je rovněž navrhováno vytvoření nového oddělení projektování a ITI, které
bude začleněno do odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP.
Hlavní město Praha jako bohatý region má specifické postavení v oblasti čerpání prostředků
z fondů EU, její možnosti jsou omezené a proto by měla co nejefektivněji využívat finanční
prostředky, které se z fondů nabízejí. Tak jako v jiných bohatých regionech EU, by se i Praha
měla zaměřit na komunitární programy, které byly Českou republikou využívány doposud
spíše výjimečně.
Toto oddělení bude zabezpečovat monitoring a koordinaci veškerých dotačních titulů
vhodných pro hl. m. Prahu, přípravu projektových žádostí, spolupráci s jednotlivými odbory
MHMP tak, aby Praha byla úspěšná v čerpání evropských peněz napříč jejich spektrem.
Existuje celá řada dalších programů, ze kterých může hl. m. Praha čerpat finanční prostředky operační program Životní prostředí, operační program Doprava, operační program
Zaměstnanost, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, operační programy evropské
územní spolupráce - Central Europe, Interreg Europe, komunitární programy, národní
programy apod.
Další činností tohoto oddělení bude zabezpečení agendy ITI (Integrované územní investice)
v Pražské metropolitní oblasti, kdy hl. m. Praha je nositelem ITI. Oddělení bude zajišťovat
činnosti související s monitoringem a koordinací všech dotačních titulů vhodných pro hl. m.
Prahu v souvislosti s možným čerpáním dotací z jednotlivých programů podporovaných
Evropskou unií a dále zajistí činnosti související se zabezpečováním agendy ITI a bude se
podílet na výběru integrovaných projektů na úrovni ITI.

