Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2768
ze dne 30.10.2018
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

s účinností od 1. 1. 2019 přejmenování odboru strategických investic MHMP na
odbor investiční MHMP

2.

s účinností od 1. 1. 2019 zřízení oddělení organizačního, oddělení právního,
oddělení ekonomického, oddělení pozemních staveb, oddělení Městského okruhu,
oddělení dopravních staveb, oddělení vodohospodářského a povodní, oddělení
technické vybavenosti I., oddělení technické vybavenosti II., a oddělení vyvádění
majetku v odboru investičním MHMP

3.

s účinností od 1. 1. 2019 zrušení oddělení sekretariátu, oddělení zakázkově
právního, oddělení ekonomického, oddělení pozemních staveb, oddělení technické
a kontrolní a oddělení dopravní a vodohospodářské infrastruktury v odboru
technické vybavenosti MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení
organizačního, oddělení právního, oddělení ekonomického, oddělení pozemních
staveb, oddělení Městského okruhu, oddělení dopravních staveb, oddělení
vodohospodářského a povodní, oddělení technické vybavenosti I., oddělení
technické vybavenosti II., a oddělení vyvádění majetku v odboru investičním MHMP

4.

s účinností od 1. 1. 2019 zrušení oddělení sekretariátu, oddělení právního, oddělení
ekonomiky a financování staveb, oddělení pozemních staveb a Městského okruhu,
oddělení vodohospodářských a dopravních staveb v odboru strategických investic
MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení organizačního,
oddělení právního, oddělení ekonomického, oddělení pozemních staveb, oddělení
Městského okruhu, oddělení dopravních staveb, oddělení vodohospodářského a
povodní, oddělení technické vybavenosti I., oddělení technické vybavenosti II., a
oddělení vyvádění majetku v odboru investičním MHMP

5.

s účinností od 1. 1. 2019 zrušení odboru technické vybavenosti MHMP

6.

s účinností od 1. 1. 2019 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. pověřené řízením Magistrátu hl.m. Prahy
1. realizovat změny organizační struktury Magistrátu hl.m. Prahy dle bodu I.1. až
I.5. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2018
2.

provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2018

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

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy
R-31318
pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2768 ze dne 30. 10. 2018
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění změn a doplňků se mění takto:

1. V Článku 3 odst. 2 písm. e) se slova:
„OTV - odbor technické vybavenosti
• odd. sekretariátu
• odd. zakázkově právní
• odd. ekonomické
• odd. pozemních staveb
• odd. technické a kontrolní
• odd. dopravní a vodohospodářské infrastruktury“
a
„OSI - odbor strategických investic
• odd. sekretariátu
• odd. právní
• odd. ekonomiky a financování staveb
• odd. pozemních staveb a Městského okruhu
• odd. vodohospodářských a dopravních staveb“
nahrazují slovy:
„ INV – odbor investiční
• odd. organizační
• odd. právní
• odd. ekonomické
• odd. pozemních staveb
• odd. Městského okruhu
• odd. dopravních staveb
• odd. vodohospodářské a povodní
• odd. technické vybavenosti I.
• odd. technické vybavenosti II.
• odd. vyvádění majetku“

3. V příloze č. 1 písm. E) se slova:
„Odbor technické vybavenosti
1. Odbor technické vybavenosti je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast investičních
projektů a akcí, týkajících se technické vybavenosti, tj. veškerých investičních projektů a akcí,
které nejsou svým charakterem či na základě rozhodnutí Rady považovány za strategickou
investici.
2. Odbor technické vybavenosti zabezpečuje přípravu a realizaci investičních projektů a akcí,
týkajících se technické vybavenosti hlavního města Prahy, organizací zřízených hlavním
městem Prahou a městských části hlavního města Prahy, financované z:
a. státního rozpočtu,
b. z prostředků hlavního města Prahy, resp. z prostředků organizací zřízených hlavním
městem
Prahou či městských částí hlavního města Prahy u staveb, kde investorem nebo
spoluinvestorem
je hlavní město Praha, organizace zřízená hlavním městem Prahou, popř. konkrétní městská
část hlavního města Prahy jako právnická osoba;
c. z prostředků hlavního města Prahy u staveb, kde spoluinvestory jsou fondy Evropské unie.
3. Odbor technické vybavenosti, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“
a
„Odbor strategických investic
1. Odbor strategických investic je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast přípravy a
realizace
strategických investic, tj. konkrétních investičních projektů a akcí, které jsou svým významem
důležité pro celé hlavní město Prahu, popř. zasahují svým rozsahem do území několika
městských částí a jejichž celkové investiční náklady přesahují jednotky miliard korun českých
nebo takové investiční projekty a akce, o kterých rozhodne Rada, že jsou za strategické
projekty a investice považovány.
2. Odbor strategických investic zabezpečuje přípravu a realizaci strategických projektů a
investic hlavního města Prahy, financované z:
a. státního rozpočtu,
b. z prostředků hlavního města Prahy u staveb, kde investorem nebo spoluinvestorem je
hlavní
město Praha jako právnická osoba;
c. z prostředků hlavního města Prahy u staveb, kde spoluinvestory jsou fondy Evropské unie.
3. Odbor strategických investic, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“

nahrazují slovy:
„Odbor investiční
1. Odbor investiční je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast přípravy a realizace
investičních projektů a akcí.
2. Odbor investiční zabezpečuje přípravu a realizaci investičních projektů a akcí hlavního
města Prahy, organizací zřízených hlavním městem Prahou a městských části hlavního města
Prahy, financované z:
a. státního rozpočtu,
b. z prostředků hlavního města Prahy, resp. z prostředků organizací zřízených hlavním
městem
Prahou či městských částí hlavního města Prahy u staveb, kde investorem nebo
spoluinvestorem
je hlavní město Praha, organizace zřízená hlavním městem Prahou, popř. konkrétní městská
část hlavního města Prahy jako právnická osoba;
c. z prostředků hlavního města Prahy u staveb, kde spoluinvestory jsou fondy Evropské unie.
3. Odbor investiční, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy v
přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“

Tato změna nabývá účinnosti 1. 1. 2019.

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh organizačních změn Magistrátu hlavního města Prahy
spočívající v reorganizaci v oblasti investic, která se týká odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OSI“) a odboru technické vybavenosti Magistrátu
hlavního města Prahy (dále jen „OTV“). Změna v této oblasti vychází z výstupů procesně
personálního auditu, který v uplynulých měsících na Magistrátu hlavního města Prahy
probíhal.
Radě hl. m. Prahy se navrhuje zrušení odboru OTV za současného převedení jeho činností a
zaměstnanců do odboru OSI, u kterého touto změnou dojde zároveň k přejmenování na odbor
investiční Magistrátu hlavního města Prahy.
V odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy dojde ke zřízení následujících
oddělení:
• odd. organizační
• odd. právní
• odd. ekonomické
• odd. pozemních staveb
• odd. Městského okruhu
• odd. dopravních staveb
• odd. vodohospodářské a povodní
• odd. technické vybavenosti I.
• odd. technické vybavenosti II.
• odd. vyvádění majetku.
Původní oddělení v odboru OTV budou zrušena a jejich činnosti a zaměstnanci budou
delimitováni do nových odděleních zmíněných výše. Nastavení takovéto struktury umožní
efektivnější koordinaci investic a celkový průběh investiční činnosti HMP. V odboru OSI
dojde rovněž ke zrušení oddělení a delimitaci činností a zaměstnanců dosavadních oddělení
odboru OSI do nových odděleních odboru investičního.
Na základě výše uvedené organizační změny, tedy sloučením odborů OSI a OTV, dojde
k zefektivnění investičních činností v rámci Magistrátu hlavního města Prahy s cílem
jednotlivé potřebné stavby dovést do realizační fáze.
Rovněž tímto krokem dojde ke sjednocení názorů a přístupu ke koordinaci mezi investičními
akcemi Magistrátu hlavního města Prahy a subjektů, jejichž zakladatelem a akcionářem je
hlavní město Praha (především Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Technická správa
komunikací, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.).
Je reálné předpokládat, že by takto nastavený nový odbor byl postupně rozšířen i o koncepční
pracoviště s cílem zpracovávat investiční reálie a připravovat Radě hl. m. Prahy ucelené
materiály k záměrům jednotlivých investičních akcí.
Účinnost organizačních změn je navrhována k 1. 1. 2019.

