Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 46
ze dne 21.1.2019
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a ke změně počtu
systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

s účinností od 1.2.2019 zřízení odboru informatických aplikací MHMP v Sekci řízení
úřadu MHMP

2.

s účinností od 1.2.2019 zřízení odboru informatické infrastruktury MHMP v Sekci
řízení úřadu MHMP

3.

s účinností od 1.2.2019 zřízení oddělení sekretariátu v odboru informatických
aplikací MHMP

4.

s účinností od 1.2.2019 zřízení oddělení sekretariátu v odboru informatické
infrastruktury MHMP

5.

s účinností od 1.2.2019 zřízení oddělení právního, veřejných zakázek a řízení
projektů v odboru informatických aplikací MHMP

6.

s účinností od 1.2.2019 zřízení oddělení právního, veřejných zakázek a řízení
projektů v odboru informatické infrastruktury MHMP

7.

s účinností od 1.2.2019 převedení oddělení rozvoje IS/ICT z odboru informatiky
MHMP do odboru informatických aplikací MHMP

8.

s účinností od 1.2.2019 převedení oddělení správy a provozu aplikací z odboru
informatiky MHMP do odboru informatických aplikací MHMP

9.

s účinností od 1.2.2019 převedení oddělení správy a provozu HW infrastruktury z
odboru informatiky MHMP do odboru informatické infrastruktury MHMP

10. s účinností od 1.2.2019 převedení oddělení technického zabezpečení
bezpečnostního systému z odboru informatiky MHMP do odboru informatické
infrastruktury MHMP
11. s účinností od 1.2.2019 zrušení oddělení sekretariátu v odboru informatiky MHMP a
delimitaci části činností a zaměstnanců do oddělení sekretariátu odboru v odboru
informatických aplikací MHMP, části činností a zaměstnanců do oddělení
sekretariátu v odboru informatické infrastruktury MHMP a části činností a
zaměstnanců do oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru informatické
infrastruktury MHMP
12. s účinností od 1.2.2019 zrušení oddělení právního a veřejných zakázek v odboru
informatiky MHMP a delimitaci částí činností a zaměstnanců do oddělení právního,
veřejných zakázek a řízení projektů v odboru informatických aplikací MHMP a části
činností a zaměstnanců do oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů v
odboru informatické infrastruktury MHMP
13. s účinností od 1.2.2019 zrušení oddělení řízení projektů ICT v odboru informatiky
MHMP a delimitaci činností a zaměstnanců do oddělení právního, veřejných
zakázek a řízení projektů v odboru informatických aplikací MHMP a části činností a

zaměstnanců do oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů v odboru
informatické infrastruktury MHMP
14. s účinností od 1.2.2019 zrušení odboru informatiky MHMP
15. s účinností od 1.2.2019 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
16. s účinností od 1.2.2019 zvýšení limitu počtu zaměstnanců hlavního města Prahy pro
rok 2019 o 45,83 zaměstnanců
17. s účinností od 1.2.2019 zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci Magistrátu
hlavního města Prahy o 50, tj. celkem na 2340 systemizovaných míst
18. s účinností od 1.2.2019 úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení
19. úpravu limitů prostředků na platy pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazené
do Magistrátu hlavního města Prahy o 25.973,8 tis. Kč
II.

ukládá
1. pověřené řízením Magistrátu hl.m. Prahy
1. realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
I.1. až I.14. tohoto usnesení
Termín: 1.2.2019
2.

zajistit realizaci bodu I.15. a bodu I.17. tohoto usnesení
Termín: 1.2.2019

3.

provést pracovněprávní jednání vyplývající z bodu I. tohoto usnesení
Termín: 1.2.2019

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.14. tohoto usnesení
Termín: 31.1.2019

3. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zvýšení limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.16. tohoto usnesení
Termín: 1.2.2019
2.

realizovat rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Termín: 1.2.2019

3.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.19. tohoto usnesení
Termín: 1.2.2019

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-32079
Provede:
pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy, MHMP - OVO MHMP, MHMP - ROZ
MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 46 ze dne 21. 1. 2019
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn se mění takto:
1. V Článku 3 odst. 2 písm. b) se za slova:
„LEG - odbor legislativní a právní
• odd. sekretariátu
• odd. veřejného práva a legislativy
• odd. soukromého práva
• odd. grantové podpory“
vkládají slova:
„IAP - odbor informatických aplikací
• odd. sekretariátu
• odd. právní, veřejných zakázek a řízení projektů
• odd. rozvoje IS/ICT
• odd. správy a provozu aplikací“
a
„INI - odbor informatické infrastruktury
• odd. sekretariátu
• odd. právní, veřejných zakázek a řízení projektů
• odd. správy a provozu HW infrastruktury
• odd. technického zabezpečení bezpečnostního systému“.

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

3. V Příloze č. 1 písm. B) se za slova:
„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.“

vkládají slova:

„Odbor informatických aplikací
1.
Odbor informatických aplikací je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení informační
podpory orgánů hlavního města Prahy a odborů Magistrátu a zajištění ochrany v oblasti bezpečnosti IS
(bezpečnost informací spravovaných v informačních systémech na aplikační úrovni) v samostatné
a přenesené působnosti.
Odbor informatických aplikací zodpovídá za funkčnost informačního systému Magistrátu,
zajišťuje implementaci, provoz a rozvoj jednotlivých informačních systémů, zabezpečuje jejich
koordinaci a integraci.
2.

Odbor informatických aplikací zpracovává a aktualizuje informační strategii hlavního města
Prahy v návaznosti na koncepční dokumenty hlavního města Prahy a České republiky, s přihlédnutím
ke koncepcím Evropské unie pro oblast informatiky ve veřejné správě.

3.

4.
Odbor informatických aplikací ve věcech přenesené působnosti zabezpečuje provoz a rozvoj
informačního systému Magistrátu a úřadů městských částí kompatibilního s informačními systémy
veřejné správy.“

a
„Odbor informatické infrastruktury
1.
Odbor
informatické
infrastruktury
je
odborem
Magistrátu
zřízeným
pro
zabezpečení technologické podpory orgánů hlavního města Prahy a odborů Magistrátu a zajištění
ochrany v oblasti bezpečnosti IS (bezpečnost informací spravovaných v informačních systémech
na úrovni infrastruktury) v samostatné a přenesené působnosti.
2.
Odbor informatické infrastruktury zodpovídá za funkčnost infrastrukturních prvků
informačního systému Magistrátu, instaluje, konfiguruje a zajišťuje provoz hardwarových prostředků,
operačních systémů, základního software, komunikačních prvků, provádí jejich pravidelné kontroly
a zabezpečuje opravy a preventivní prohlídky.

Odbor informatické infrastruktury je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na
úseku bezpečnosti, obrany, integrovaného záchranného systému a záchranného bezpečnostního
systému.

3.

4.
Odbor informatické infrastruktury ve věcech přenesené působnosti zabezpečuje provoz
infrastrukturních a síťových prvků 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 a Ministerstvu
průmyslu a obchodu.“

4. V Příloze č. 1 písm. C) se vymazávají slova:
„Odbor informatiky
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.

4.

Odbor informatiky je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na úseku bezpečnosti,
obrany, integrovaného záchranného systému a záchranného bezpečnostního systému.

5.

Odbor informatiky ve věcech přenesené působnosti zabezpečuje koordinaci výstavby a
provozu informačního systému Magistrátu a úřadů městských částí kompatibilního s informačními

6.

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.“

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 2. 2019.

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 46 ze dne 21. 1. 2019

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
PER - MHMP
ROZ - MHMP
Celkem

Číslo akce
0092400000000
9160177

Účel / Název akce
Navýšení SM
Neúčelová rezerva

ODPA

UZ

ORJ

6171
6409

000000000
3

0924
1016

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
35 064,6
-35 064,6
0,00

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“), v němž je konkrétně navrhováno převedení oddělení rozvoje
IS/ICT a oddělení správy a provozu aplikací ze stávajícího odboru informatiky MHMP do nově
zřízeného odboru informatických aplikací MHMP, v němž současně vzniknou dvě nová oddělení,
a to oddělení sekretariátu a oddělení právní, veřejných zakázek a řízení projektů; a dále převedení
oddělení správy a provozu HW infrastruktury a oddělení technického zabezpečení bezpečnostního
systému ze stávajícího odboru informatiky MHMP do nově zřízeného odboru informatické
infrastruktury MHMP, v němž budou také zřízena dvě nová oddělení, a to oddělení sekretariátu
a oddělení právní, veřejných zakázek a řízení projektů. Tyto dva nové odbory budou organizačně
začleněny do Sekce řízení úřadu MHMP. Současně dojde ke zrušení oddělení sekretariátu, oddělení
právního a veřejných zakázek a oddělení řízení projektů ICT v odboru informatiky MHMP a jejich
činnosti a zaměstnance by převzala nově vzniklá oddělení v odboru informatických aplikací MHMP
a odboru informatické infrastruktury MHMP. Danou organizační změnou dojde ke zrušení stávajícího
odboru informatiky MHMP.
Radě hl. m. Prahy se výše uvedené změny navrhují z důvodu zefektivnění vykonávaných procesů,
jelikož uvedenou změnou je očekáváno zlepšení provozu a zjednodušení procesů sloužících
k zabezpečení informačního systému a technickému zajištění podpory nejen Magistrátu hl. m. Prahy,
ale také ostatním orgánům hlavního města Prahy. Zamýšleným záměrem navrhovaných organizačních
změn je zefektivnění koordinace činností souvisejících s funkčností informačních technologií a
systému, a proto se z povahy věci tato změna jeví jako účelná. S ohledem na výše uvedené je zde dána
reálná nezbytnost této organizační změny. Uvedenou organizační změnou dojde k efektivnějšímu
rozdělení činností vykonávaných v oblasti informatických aplikací a infrastruktury i ke zkvalitnění
řízení v oblasti technologií. Tato změna má za cíl optimální využití odborných kapacit a dalších
zdrojů, standardizaci procesů z pohledu zajišťování činností v oblasti informačního systému,
zkvalitnění vymezení odpovědnosti a koncepční přístup k rozvoji a optimalizaci využití personálních
kapacit.
Radě hl. m. Prahy je dále předkládán návrh na navýšení systemizovaných míst v počtu 50 pro posílení
výkonu některých agend na jednotlivých odborech, jejichž potřeba vychází také ze závěrů procesněpersonálního auditu, který proběhl na Magistrátu v průběhu loňského roku. Výsledky auditu uvádějí,
že výkon některých procesů zajišťovaných Magistrátem je personálně nedostatečně zajištěn, a proto se
navrhuje navýšení počtu systemizovaných míst, aby bylo možné pokrýt veškeré potřeby a zajistit
výkon jednotlivých agend Magistrátu (tj. vydávání závazných stanovisek, vyřizování žádostí o
závazná stanoviska v oblasti územního rozvoje a vypořádávání připomínek k Metropolitnímu plánu,
agenda spojená s nárůstem procesních úkonů v odvolacím řízení týkajícím se stavebního řádu a
zvyšující se odbornost a sofistikovanost odvolání a podnětů, nárůst agendy přestupků a správních
deliktů v oblasti živnostenské a občanskoprávní, agenda spojená s přezkumy maturitních zkoušek a
vedení odvolacího správního řízení, ad.) v řádné zákonné lhůtě, resp. v co nejkratších termínech, aby
nedocházelo ke zbytečným průtahům, což se negativně projevuje na právním postavení dotčených
osob.
Účinnost organizačních změn a navýšení systemizovaných míst je navrhována k 1. 2. 2019.

