
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 2611 

ze dne  25.10.2016 

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. 11. 2016 zřízení oddělení řízení projektů ICT v odboru informatiky 

MHMP a delimitaci části činností a zaměstnanců z oddělení rozvoje IS/ICT v odboru 
informatiky MHMP do oddělení řízení projektů ICT v odboru informatiky MHMP 

2.  s účinností od 1. 11. 2016 převedení oddělení záchranného a bezpečnostního 
systému z odboru bezpečnosti MHMP do odboru informatiky MHMP a delimitaci 
části činností a zaměstnanců z tohoto oddělení do oddělení sekretariátu v odboru 
bezpečnosti MHMP a do oddělení krizového managementu v odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" MHMP 

3.  s účinností od 1. 11. 2016 změnu názvu oddělení záchranného a bezpečnostního 
systému na oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému v odboru 
informatiky MHMP 

4.  s účinností od 1. 11. 2016 změnu názvu oddělení správy aplikací v odboru 
informatiky MHMP na oddělení správy a provozu aplikací v odboru informatiky 
MHMP 

5.  s účinností od 1. 11. 2016 změnu názvu oddělení správy koncových zařízení v 
odboru informatiky MHMP na oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru 
informatiky MHMP 

6.  s účinností od 1. 11. 2016 zrušení oddělení správy sdílené infrastruktury v odboru 
informatiky MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení správy a 
provozu HW infrastruktury v odboru informatiky MHMP 

7.  s účinností od 1. 11. 2016 převedení odboru informatiky MHMP ze Sekce řízení 
úřadu do Sekce finanční a správy majetku 

8.  s účinností od 1. 11. 2016 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 .   u k l á d á  
1.  ředitelce MHMP 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.1. až I.7. tohoto usnesení 

Termín: 1.11.2016 
2.  provést pracovněprávní jednání vyplývající z bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 1.11.2016 

3.  zajistit realizaci bodu I.8. tohoto usnesení 
Termín: 1.11.2016 

2.  MHMP - RED 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.7. tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2016 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitelka MHMP  
Tisk: R-23472  
Provede: ředitelka MHMP, MHMP - RED MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 25. 10. 2016   

 
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, 
usnesení Rady HMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015, usnesení Rady HMP č. 1861 ze dne 11. 8. 
2015, usnesení Rady HMP č. 697 ze dne 29. 3. 2016, usnesení Rady HMP č. 1254 ze dne 
24. 5. 2016, usnesení Rady HMP č. 2103 ze dne 26. 8. 2016 a usnesení Rady HMP č. 2104 ze 
dne 26. 8. 2016 se mění takto: 
 
1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova: 
 
„BEZ - odbor bezpečnosti 

• odd. sekretariátu 
• odd. řízení bezpečnosti IS/ICT 
• odd. ochrany infrastruktury Magistrátu 
• odd. záchranného a bezpečnostního systému“ 

 
 nahrazují slovy: 
 
„BEZ - odbor bezpečnosti 

• odd. sekretariátu 
• odd. řízení bezpečnosti IS/ICT 
• odd. ochrany infrastruktury Magistrátu“.  

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

 
VEZ - odbor veřejných zakázek 

• odd. sekretariátu 
• odd. veřejných zakázek 

• odd. centralizovaného zadávání a projektového řízení 
 
SLU - odbor služeb 

• odd. sekretariátu 
• odd. technicko-ekonomické 

• odd. provozní 
• odd. služeb veřejnosti 

 
OVO - odbor volených orgánů 

• odd. sekretariátu 



• odd. volených orgánů 

• odd. sekretariátů členů zastupitelstva 
 

AMP - odbor „Archiv hlavního města Prahy“ 
• odd. správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP 

• odd. fondů novodobé správy 
• odd. provozního zabezpečení a ochrany archiválií 
• odd. využívání archiválií 
• odd. historických sbírek a depozit 
• odd. fondů městské správy do r. 1945 

• odd. fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob 
• odd. fondů státních orgánů 
• odd. „Digitální archiv hl. m. Prahy“ 
• odd. správního archivu a hlavní spisovny MHMP 

 
LEG - odbor legislativní a právní 

• odd. sekretariátu 

• odd. veřejného práva a legislativy 
• odd. soukromého práva 
• odd. grantové podpory“ 

 
nahrazují slovy: 
 
„VEZ - odbor veřejných zakázek 

• odd. sekretariátu 
• odd. veřejných zakázek 

• odd. centralizovaného zadávání a projektového řízení 
 
SLU - odbor služeb 

• odd. sekretariátu 
• odd. technicko-ekonomické 

• odd. provozní 
• odd. služeb veřejnosti 

 
OVO - odbor volených orgánů 

• odd. sekretariátu 
• odd. volených orgánů 

• odd. sekretariátů členů zastupitelstva 
 

AMP - odbor „Archiv hlavního města Prahy“ 
• odd. správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP 



• odd. fondů novodobé správy 
• odd. provozního zabezpečení a ochrany archiválií 
• odd. využívání archiválií 
• odd. historických sbírek a depozit 
• odd. fondů městské správy do r. 1945 

• odd. fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob 
• odd. fondů státních orgánů 
• odd. „Digitální archiv hl. m. Prahy“ 
• odd. správního archivu a hlavní spisovny MHMP 

 
LEG - odbor legislativní a právní 

• odd. sekretariátu 

• odd. veřejného práva a legislativy 
• odd. soukromého práva 
• odd. grantové podpory“ 

 
 
2. V Článku 3 odst. 2 písm. c) se slova: 
 
„Odd. sekretariátu zástupce ředitele Magistrátu (SZ1) 
 
ROZ - odbor rozpočtu 

• odd. sekretariátu 
• odd. financování provozních výdajů 

• odd. financování škol a školských zařízení 
• odd. svodné a financování investic 
• odd. financování městských částí 
• odd. řízení likvidity a dluhu 
• odd. rozpočtových analýz 
• odd. správy akciového portfolia 

 
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 

 
FON – odbor evropských fondů 



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

 
DPC – odbor daní, poplatků a cen 

• odd. sekretariátu 
• odd. exekuční 
• odd. odvolacích agend 
• odd. cenové 
• odd. daňových povinností města 
• odd. poplatků za odpady 

 
SVM – odbor evidence, správy a využití majetku 

• odd. sekretariátu 
• odd. právních činností 
• odd. ekonomické 
• odd. evidence 
• odd. správy majetku 
• odd. výkonu vlastnických práv 
• odd. využití majetku 
• odd. pozemkového servisu 
• odd. technicko-realizační 
• odd. geodetických činností 
• odd. veřejného osvětlení 
• odd. strategie a podpory podnikání 

 
OBF - odbor bytového fondu 

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

 
INF - odbor informatiky 

• odd. sekretariátu 
• odd. právní a veřejných zakázek 
• odd. řízení projektů ICT 
• odd. rozvoje IS/ICT 
• odd. správy a provozu aplikací 
• odd. správy a provozu HW infrastruktury 
• odd. technického zabezpečení bezpečnostního systému“. 

 
 



4. V Příloze č. 1 písm. A) se slova: 
 
„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 je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na úseku 
bezpečnosti, obrany, integrovaného záchranného systému a záchranného bezpečnostního 
systému. 
4. Odbor bezpečnosti ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských 
částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku obrany, 
integrovaného záchranného systému a záchranného bezpečnostního systému 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 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.“ 
 
 
 
 
3. V Příloze č. 1 písm. B) se slova: 
 
„Odbor informatiky 



1. Odbor informatiky je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení informační 
a technologické podpory orgánů hlavního města Prahy a odborů Magistrátu v samostatné a 
přenesené působnosti. 
2. Odbor informatiky ve věcech přenesené působnosti zabezpečuje koordinaci výstavby 
a provozu informačního systému Magistrátu a úřadů městských částí kompatibilního s 
informačními systémy veřejné správy. 
 
Odbor veřejných zakázek 
1. Odbor veřejných zakázek je odborem Magistrátu, který koordinuje a kontroluje postup 
jednotlivých odborů Magistrátu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o veřejných 
zakázkách“) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města 
Prahy. 
2. Odbor veřejných zakázek dále zajišťuje činnosti související s projektovým řízením pro 
zabezpečení realizace komplexních, celopražských, případně multiodborových projektů 
v prostředí HMP. 
3. Odbor veřejných zakázek zajišťuje centralizované zadávání vybraných veřejných 
zakázek podle 

zákona o veřejných zakázkách. 
 
Odbor služeb 
1. Odbor služeb je odborem Magistrátu, který zabezpečuje správu movitého a 
nemovitého majetku, včetně vedení dokumentace bezpečnostní ochrany objektů užívaných 
orgány hlavního města Prahy; uzavírá smlouvy o dodávkách zařízení, materiálu a vybavení 
pro potřeby Magistrátu a volených orgánů hlavního města Prahy; zajišťuje provoz silničních 
motorových vozidel hlavního města Prahy ve správě Magistrátu; uzavírá smlouvy na 
provedení stavebně údržbových prací, oprav zařízení a provádění investorské činnosti; 
vykonává úkoly přímého investora za hlavní město Prahu; zajišťuje kopírovací práce a 
telekomunikační služby, včetně zajišťování rutinní údržby telefonních ústředen a pevných 
linek; zajišťuje provádění inventarizace majetku hlavního města Prahy zařazeného v evidenci 
tohoto odboru; organizuje a vykonává úkoly spojené s materiální a technickou zajištěností 
reprezentačních, pracovních a jiných akcí Magistrátu; zabezpečuje úkoly Magistrátu 
související s agendami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně 
agendy odškodňování pracovních úrazů. 
2. Odbor služeb je specializovaným odborným pracovištěm pro ověřování dokumentů a 
podpisů podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění 



pozdějších předpisů, a pro činnosti v rámci eGovernmentu (Czech Point, datové schránky, 
konverzi dokumentů). 
3. Odbor služeb je kontaktní místo pro poskytování všeobecných či odborných 
informací, poradenství a konzultačních činností při řešení životních situací občanů hlavního 
města Prahy, pro poskytování informací o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů v 
Magistrátu a o zajišťování dalších veřejných služeb Magistrátem v rámci výkonu samostatné 
i přenesené působnosti. Dále zabezpečuje provoz informační telefonní služby, distribuuje a 
prodává Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy, nabízí písemné informační a 
propagační materiály o činnosti orgánů a organizací hlavního města Prahy. 
 
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. 
 
Odbor „Archiv hlavního města Prahy” 
1. Odbor „Archiv hlavního města Prahy” je odborem Magistrátu zřízeným pro úsek 
archivnictví, spisové služby a retrospektivních informací. 
2. Odbor „Archiv hlavního města Prahy” ve věcech přenesené působnosti v oblasti 
archivnictví, spisové služby a retrospektivních informací je nadřízen úřadům městských částí 
hlavního města Prahy a v rozsahu stanoveném zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též dalším 
právnickým osobám působícím na území hlavního města Prahy a podřízen Ministerstvu 
vnitra. 
 
Odbor legislativní a právní 
1. Odbor legislativní a právní je odborem Magistrátu zřízeným pro legislativně právní 
činnosti. 
2. Odbor legislativní a právní je specializovaným odborným pracovištěm ve věcech 
samostatné i přenesené působnosti. 
3. Odbor legislativní a právní vykonává činnosti na úseku grantové podpory.“ 
 



 
nahrazují slovy: 
 
„Odbor veřejných zakázek 
1. Odbor veřejných zakázek je odborem Magistrátu, který koordinuje a kontroluje postup 
jednotlivých odborů Magistrátu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o veřejných 
zakázkách“) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města 
Prahy. 
2. Odbor veřejných zakázek dále zajišťuje činnosti související s projektovým řízením pro 
zabezpečení realizace komplexních, celopražských, případně multiodborových projektů 
v prostředí HMP. 
3. Odbor veřejných zakázek zajišťuje centralizované zadávání vybraných veřejných 
zakázek podle 

zákona o veřejných zakázkách. 
 
Odbor služeb 
1. Odbor služeb je odborem Magistrátu, který zabezpečuje správu movitého a 
nemovitého majetku, včetně vedení dokumentace bezpečnostní ochrany objektů užívaných 
orgány hlavního města Prahy; uzavírá smlouvy o dodávkách zařízení, materiálu a vybavení 
pro potřeby Magistrátu a volených orgánů hlavního města Prahy; zajišťuje provoz silničních 
motorových vozidel hlavního města Prahy ve správě Magistrátu; uzavírá smlouvy na 
provedení stavebně údržbových prací, oprav zařízení a provádění investorské činnosti; 
vykonává úkoly přímého investora za hlavní město Prahu; zajišťuje kopírovací práce a 
telekomunikační služby, včetně zajišťování rutinní údržby telefonních ústředen a pevných 
linek; zajišťuje provádění inventarizace majetku hlavního města Prahy zařazeného v evidenci 
tohoto odboru; organizuje a vykonává úkoly spojené s materiální a technickou zajištěností 
reprezentačních, pracovních a jiných akcí Magistrátu; zabezpečuje úkoly Magistrátu 
související s agendami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně 
agendy odškodňování pracovních úrazů. 
2. Odbor služeb je specializovaným odborným pracovištěm pro ověřování dokumentů a 
podpisů podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění 
pozdějších předpisů, a pro činnosti v rámci eGovernmentu (Czech Point, datové schránky, 
konverzi dokumentů). 
3. Odbor služeb je kontaktní místo pro poskytování všeobecných či odborných 
informací, poradenství a konzultačních činností při řešení životních situací občanů hlavního 
města Prahy, pro poskytování informací o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů v 



Magistrátu a o zajišťování dalších veřejných služeb Magistrátem v rámci výkonu samostatné 
i přenesené působnosti. Dále zabezpečuje provoz informační telefonní služby, distribuuje a 
prodává Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy, nabízí písemné informační a 
propagační materiály o činnosti orgánů a organizací hlavního města Prahy. 
 
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. 
 
Odbor „Archiv hlavního města Prahy” 
1. Odbor „Archiv hlavního města Prahy” je odborem Magistrátu zřízeným pro úsek 
archivnictví, spisové služby a retrospektivních informací. 
2. Odbor „Archiv hlavního města Prahy” ve věcech přenesené působnosti v oblasti 
archivnictví, spisové služby a retrospektivních informací je nadřízen úřadům městských částí 
hlavního města Prahy a v rozsahu stanoveném zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též dalším 
právnickým osobám působícím na území hlavního města Prahy a podřízen Ministerstvu 
vnitra. 
 
Odbor legislativní a právní 
1. Odbor legislativní a právní je odborem Magistrátu zřízeným pro legislativně právní 
činnosti. 
2. Odbor legislativní a právní je specializovaným odborným pracovištěm ve věcech 
samostatné i přenesené působnosti. 
3. Odbor legislativní a právní vykonává činnosti na úseku grantové podpory.“ 
 
 
3. V Příloze č. 1 písm. C) se slova: 
 
„Odbor rozpočtu 
1. Odbor rozpočtu je odborem Magistrátu zřízeným pro rozpočet hlavního města Prahy 
a závěrečný účet hlavního města Prahy. 



2. Odbor rozpočtu dále zajišťuje správu majetkových účastí hlavního města Prahy 
v právnických osobách. 
3. Odbor rozpočtu ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům městských 
částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti při 
zabezpečování oblasti financování a investiční výstavby v odvětví školství a v odvětví 
uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy podle školského zákona a je podřízen Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Odbor účetnictví 
1. Odbor účetnictví je odborem Magistrátu zřízeným pro účetnictví hlavního města 
Prahy. 
2. Odbor účetnictví, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává. 
 
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. 
 
 
Odbor daní, poplatků a cen 
1. Odbor daní, poplatků a cen je odborem Magistrátu zřízeným pro úsek daní, poplatků 
a cenové politiky. 
2. Odbor daní, poplatků a cen ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům 
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku 
místních daní a poplatků a podřízen Ministerstvu financí. 
 
Odbor evidence, správy a využití majetku 
1. Odbor evidence, správy a využití majetku je odborem Magistrátu zřízeným pro 
zabezpečení úkolů vyplývajících pro hlavní město Praha z právních předpisů o majetku obcí 
a zákona o hl. m. Praze; zajišťuje komerční využívání nemovitého majetku hlavního města 



Prahy a plní funkci svodného odboru Magistrátu při hospodaření s majetkem hlavního města 
Prahy a komplexní realizaci obchodní politiky hlavního města Prahy. 
2. Dále odbor evidence, správy a využití majetku zajišťuje činnosti související s 
podporou podnikání v rámci hlavního města Prahy. 
3. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím 
státní správu na úseku upraveném předpisy o hospodaření s národním majetkem a je 
podřízen Ministerstvu financí. 
 
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 rozpočtu 
1. Odbor rozpočtu je odborem Magistrátu zřízeným pro rozpočet hlavního města Prahy 
a závěrečný účet hlavního města Prahy. 
2. Odbor rozpočtu dále zajišťuje správu majetkových účastí hlavního města Prahy 
v právnických osobách. 
3. Odbor rozpočtu ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům městských 
částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti při 
zabezpečování oblasti financování a investiční výstavby v odvětví školství a v odvětví 
uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy podle školského zákona a je podřízen Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Odbor účetnictví 
1. Odbor účetnictví je odborem Magistrátu zřízeným pro účetnictví hlavního města 
Prahy. 
2. Odbor účetnictví, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává. 
 
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. 
 
Odbor daní, poplatků a cen 
1. Odbor daní, poplatků a cen je odborem Magistrátu zřízeným pro úsek daní, poplatků 
a cenové politiky. 
2. Odbor daní, poplatků a cen ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům 
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku 
místních daní a poplatků a podřízen Ministerstvu financí. 
 
Odbor evidence, správy a využití majetku 
1. Odbor evidence, správy a využití majetku je odborem Magistrátu zřízeným pro 
zabezpečení úkolů vyplývajících pro hlavní město Praha z právních předpisů o majetku obcí 
a zákona o hl. m. Praze; zajišťuje komerční využívání nemovitého majetku hlavního města 
Prahy a plní funkci svodného odboru Magistrátu při hospodaření s majetkem hlavního města 
Prahy a komplexní realizaci obchodní politiky hlavního města Prahy. 
2. Dále odbor evidence, správy a využití majetku zajišťuje činnosti související s 
podporou podnikání v rámci hlavního města Prahy. 
3. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím 
státní správu na úseku upraveném předpisy o hospodaření s národním majetkem a je 
podřízen Ministerstvu financí. 
 
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. 
 
Odbor informatiky 



1. Odbor informatiky je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení informační 
a technologické podpory orgánů hlavního města Prahy a odborů Magistrátu a zajištění 
ochrany v oblasti bezpečnosti IS (bezpečnost informací spravovaných v informačních 
systémech) v samostatné a přenesené působnosti. 
2. Odbor informatiky je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na úseku 
bezpečnosti, obrany, integrovaného záchranného systému a záchranného bezpečnostního 
systému. 
3. Odbor informatiky ve věcech přenesené působnosti zabezpečuje koordinaci výstavby 
a provozu informačního systému Magistrátu a úřadů městských částí kompatibilního s 
informačními systémy veřejné správy a je nadřízen úřadům městských částí hlavního města 
Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku obrany, integrovaného záchranného 
systému a záchranného bezpečnostního systému a podřízen Ministerstvu obrany, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu vnitra a Správě státních hmotných rezerv.“  



Důvodová zpráva k usnesení Rady hlavního města Prahy k tisku č. R-23472 

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 reorganizaci odboru informatiky MHMP 
na základě provedené analýzy, jíž byly zjištěny rezervy z pohledu řízení a dalšího rozvoje ICT 
v podmínkách Hlavního města Prahy. Navrhovanou změnou dojde ke vzniku nového oddělení řízení 
projektů ICT v odboru informatiky MHMP, k převedení oddělení záchranného a bezpečnostního 
systému z odboru bezpečnosti MHMP do odboru informatiky, přičemž část činností a zaměstnanců 
z tohoto oddělení bude delimitováno do oddělení krizového managementu v odboru „Kancelář ředitele 
Magistrátu“ MHMP a do oddělení řízení bezpečnosti IS/ICT v odboru bezpečnosti MHMP, dále dojde 
organizační změnou ke zrušení oddělení správy sdílené infrastruktury, jehož činnosti a zaměstnanci 
budou delimitováni do přejmenovaného oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru 
informatiky MHMP, a nakonec ke změně názvu tří oddělení v odboru informatiky MHMP, tj. oddělení 
správy aplikací na oddělení správy a provozu aplikací, a oddělení správy koncových zařízení na 
oddělení správy a provozu HW infrastruktury převedeného oddělení záchranného a bezpečnostního 
systému na oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému. 

Systémy, které spravuje oddělení záchranného a bezpečnostního systému odboru bezpečnosti MHMP, 
nejsou klasickými informačními systémy v běžném slova smyslu, nicméně mají s nimi společné 
rysy.  Jejich převedením pod správu odborného útvaru v oblasti ICT je krokem, od kterého lze 
očekávat synergický efekt jak v oblasti technologické – například využití společné infrastruktury 
či sjednocení/sdílení některých služeb, tak v oblasti procesní – optimální využití odborných kapacit 
a dalších zdrojů.  Výsledkem tak může být snížení nároků na lidské zdroje a nákladů na provoz 
systémů ICT. 

Navrhovaná reorganizace odboru informatiky MHMP má za cíl jasné vymezení odpovědnosti 
a kompetencí zaměstnanců zařazených v odboru informatiky MHMP, koncepční přístup k rozvoji 
a řízení ICT, zvýšení využitelnosti integrace jednotlivých systémů, standardizaci procesů z pohledu 
zajišťování služeb v oblasti správy a rozvoje ICT, vymezení odpovědnosti v oblasti řízení bezpečnosti 
ICT, optimalizaci využití personálních kapacit, personální stabilizaci odboru, rozvoj zaměstnanců 
MHMP v oblasti ICT a zkvalitnění HW infrastruktury a aplikací. 

Navrhovaná varianta decentralizace pravomocí znamená optimalizaci jednotlivých agend především 
se zaměřením na jasné vymezení odpovědnosti za správu a provoz aplikací a za správu a provoz HW 
infrastruktury, kteréžto agendy byly doposud zajišťovány roztříštěně, a dále konsoliduje jednotlivé 
agendy do logických organizačních celků, čímž reflektuje potřebu jasného vymezení odpovědnosti 
za zajištění činnosti odboru. Dochází tak k jasnému vymezení organizačních jednotek, které budou 
odpovědné za  řízení projektů ICT a řízení rozvoje IS/ICT, a zároveň dochází k jasnému vymezení 
odpovědnosti z pohledu nastavení uživatelské podpory a podpory řízení aplikací a HW infrastruktury. 
Návrh reaguje na slabé stránky řízení odboru a to je především fragmentace vykonávaných aktivit 
a nedostatečné ukotvení řízení koncepce a bezpečnosti v oblasti IT v podmínkách Magistrátu.  

Očekávanými přínosy navrhované změny jsou zejména jasné vymezení odpovědnosti za jednotlivé 
procesy; zvýšení důrazu na strategické řízení IT; posílení služeb nejen pro Magistrát, ale i pro zástupce 
MČ a dalších subjektů, které budou moci čerpat služby v oblasti ICT; systémové změny z pohledu 
řízení bezpečnosti ICT, které je potřeba provádět s přímou vazbou na zajištění činností odboru; 
zvýšení důrazu na kvalitu poskytovaných služeb a jasné vymezení odpovědnosti, včetně stanovení 
měřitelných ukazatelů zaměřených na posuzování kvality zajišťovaných služeb. 



Důvodová zpráva k usnesení Rady hlavního města Prahy k tisku č. R-23472 

Samostatnou roli má v tuto chvíli Operátor ICT, který bude do budoucna zajišťovat podporu činnosti 
odboru a to především z pohledu poskytování a správy páteřní infrastruktury. Důležitým rozvojovým 
prvkem je zapojení externích konzultantů, kteří se budou podílet na nastavení politiky odboru a to 
nejen z pohledu strategie a jeho dalšího směřování, ale především z pohledu nastavení systému 
kvality. Cílem by mělo být nastavit vstupní předpoklady pro efektivní fungování odboru.  

Navrhovaná organizační změna si nevyžádá personální navýšení počtu systemizovaných míst. 

Radě hl. m. Prahy je dále navrhováno převedení odboru informatiky MHMP ze Sekce řízení úřadu 
do Sekce finanční a správy majetku, a to z důvodu aktuálního řešení informačních aplikací 
vztahujících se k ekonomickému a majetkovému systému, a proto s ohledem na zajišťování této nové 
agendy, technologické podpory a z důvodu efektivnosti řízení se jeví jako účelné převedení odboru 
informatiky MHMP do výše uvedené sekce Magistrátu. 
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