Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1384
ze dne 24.6.2019
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1287 ze dne 17. 6. 2019 k návrhu na změnu Organizačního
řádu Magistrátu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

revokuje
1.

usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1287 ze dne 17. 6. 2019 k návrhu na
změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy ke dni 1. 8. 2019 tak,
že se bod I.3. revokovaného usnesení nahrazuje zněním "s účinností od 1. 8. 2019
zřízení oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti bydlení v odboru bytového
fondu MHMP"

2.

usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1287 ze dne 17. 6. 2019 k návrhu na
změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy ke dni 1. 8. 2019 tak,
že se příloha č. 1 revokovaného usnesení nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení

ukládá
1. pověřené řízením Magistrátu hl. m. Prahy
1. realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
I. tohoto usnesení
Termín: 1.8.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy
R-33733
pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1384 ze dne 24. 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 bytového fondu
• odd. 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.

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

3.

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.

