
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1342 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy a na zavedení nových investičních akcí 
příspěvkové organizace ROPID v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy, zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí 
v roce 2021 a stanovení celkových nákladů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření a zavedení investičních akcí do centrálního 
číselníku akcí dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 11.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-40626  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                                                         I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

ROPID 0092990000207
převod z fondu FV PO hlavního města 

Prahy
0 8115 11 0329 2 450,00

C e l k e m 2 450,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

000000 Analytická studie datové základny JIS 1 600,00

000000 Rekonstrukce společných prostor ROPID 850,00

C e l k e m 2 450,00

Úprava rozpočtu            

(v tis. Kč)

11 0329

1 600,00

4 450,00

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
UZ

ROPID

             II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana Dal) 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1342 ze dne 7. 6. 2021

ORJ
Úprava rozpočtu            

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce ORJ



Důvodová zpráva 

Radě HMP je předkládán návrh na stanovení dvou nových investičních akcí organizace ROPID 

a to „Analytická studie datové základny JIS“ a „Rekonstrukce společných prostor ROPID“. 

Analytická studie datové základny JIS 

Na základě schváleného Usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen „RHMP”) č. 293 ze dne 
22. 2. 2021 je jedním z cílů projektu Jednotného informačního systému (dále jen „JIS”) 
navržení a vytvoření datové základny dle schválené Realizační studie JIS.  Datová základna má 
v budoucnu sloužit jako centrální bod celého systému v rámci JIS a zajišťovat hlavně datová 
propojení mezi systémy organizací hl. m. Prahy. Bez zpracování datové základny není možné 
nový systém JIS implementovat, udržovat ani spravovat. Její absence může komplikovat též 
implementaci některých pilotních opatření a nastavení kompetencí.   
  
Navržením datové základny byl RHMP pověřen Operátor ICT, a. s. (dále jen „OICT”) a pracovní 
skupina JIS pro datovou základnu, která je složená ze zástupců příslušných organizací hl. m. 
Prahy. V samotné Realizační studii JIS je datová základna popsána v širším kontextu, který je 
však nutné nejprve podrobněji analyzovat. Proto se pracovní skupina datové základny JIS 
shodla na vytvoření Analytické studie jako podkladu pro realizaci datové základny a propojení 
systémů. Výstupem Analytického dokumentu bude zpracování motivační architektury a 
identifikace hlavních datových zdrojů. Dalším cílem je analyzovat požadavky na řešení a 
navrhnout samotnou realizaci datové základny JIS včetně harmonogramu, implementace, 
nákladů a definice rolí a aktérů. Jednotlivé kroky analytického dokumentu bude schvalovat 
pracovní skupina JIS pro datovou základnu a finální verze dokumentu a samotná realizace 
Datové základny bude podmíněna schválením RHMP.   
  
Pro financování analytického dokumentu ROPID žádá o částečné využití prostředků fondu 
Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy na krytí této investiční 
akce. Jedná se o úsporu neinvestičního příspěvku ROPID. Alokace prostředků pro vytvoření 
analytického dokumentu dle nabídky od OICT je ve výši 1.600 tis. Kč., což jsou celkové náklady 
za realizaci studie. Organizace ROPID následně uzavře smlouvu s OICT na 
zpracování analytického dokumentu.  
 

Rekonstrukce společných prostor ROPID 

Organizace ROPID je dlouhodobým nájemcem kancelářských prostor, které se nacházejí  

v 5. patře objektu Rytířská č. p. 406/10, Praha 1, ve vlastnictví hl. m. Prahy.  

Přestavba neobývaného podkroví na kancelářské prostory v 80. letech minulého století nebyla 

z dnešního pohledu prováděna dostatečně odborně. Stavební řešení je limitující pro potřebné 

úpravy z pohledu variability kanceláří a rozvoje informačních a komunikačních technologií.  

Celkové náklady investiční akce vycházejí z finanční kalkulace zhotovené specializovaným 

rozpočtářem na základě zpracované architektonické studie, a jsou odhadnuty ve výši 4 450 tis. 

Kč. Částka bude  upřesněna na základě projektové dokumentace, jež bude realizována v první 

fázi celého projektu.  



Rekonstrukce společných prostor ROPID navazuje na investici z minulého roku, kterou byla 

instalace klimatizace do kanceláří ROPID. Veškeré nákupy budou realizovány s péčí řádného 

hospodáře dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 

příslušnými povoleními orgánů státní správy a územní samosprávy. Příkladem může být 

projekt instalace klimatizace do kanceláří ROPID, který byl uskutečněn v minulém roce, kde se 

díky transparentní soutěži a přesnému nadefinování zadání čerpalo pouze 46 % z plánovaného 

rozpočtu akce (1 203 tis. Kč skutečnost/2 600 tis. Kč plán). 

Z důvodu rozsahu úprav a snahou o minimální omezení práce zaměstnanců budou investice 

realizovány v letech 2021–2023.  

V rámci rekonstrukce bude zřízena druhá zasedací místnost s ohledem na větší nutnost on-

line jednání a konferenčních hovorů. Stěžejní bude rekonstrukce neutěšeného stávajícího 

stavu společných prostor (vstupní prostor, společná chodba, sociální zařízení, stávající 

zasedací místnost, dva kuchyňské kouty a prostory pro kopírky), které nebyly za posledních 25 

let rekonstruovány a významná část pracovního, technického a sociálního zařízení je zastaralá 

a mnohdy nefunkční. 

Z důvodu umístění budovy v Pražské památkové rezervaci budou veškeré úpravy řešeny ve 

spolupráci s památkáři.  

Realizací této investice dojde taktéž ke zhodnocení majetku hlavního města Prahy, jelikož 
veškerý majetek pořízený v rámci investiční akce bude převeden do jeho vlastnictví. 
 
Podmínky pronájmu jakož i případná sleva na nájemném bude řešena následně s odborem 
hospodaření s majetkem Magistrátu hl. města Prahy na základě smlouvy o provedení 
stavebních úprav a poskytnutí slevy z nájemného v objektu. Jedná se o stejnou situaci jako u 
instalace klimatizace. 
 
ROPID žádá o využití neinvestičních prostředků fondu Finančního vypořádání příspěvkových 
organizací hlavního města Prahy na krytí uvedených investičních akcí v celkové výši 2 450,0 tis. 
Kč. V následujících letech bude žádáno zbylých 3 600 tis. Kč na dofinancování akce.  
 
Organizace ROPID žádá využít z neinvestičních prostředků fondu Finančního vypořádání PO 
hlavního města Prahy, jehož stav k 31. 12. 2020 byl ve výši 12 156 tis. Kč. V tomto roce již bylo 
usnesením č. 901 ze dne 26. 4. 2021 schváleno čerpání ve výši 2 190 tis. Kč.   
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