
    
6. 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 

 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 5. 2018 vydat podle § 17 odst. 3 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. I 
 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
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závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  
8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2010  
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2011  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č.  4/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  15/2011 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2011 
Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
6/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2013 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
7/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
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15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 
Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V § 3 odst. 1 se slovo „přílohy“ zrušuje. 
 
2. § 4 až 7 včetně nadpisů znějí: 

„§ 4 
 
 (1) Do přenesené působnosti městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, 
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, 
Praha 16, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21 a Praha 22 se nad rozsah stanovený 
zákonem svěřují záležitosti uvedené v příloze č. 4 této vyhlášky.  
  
 (2) Městská část Praha 1 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území.  
  
 (3) Městská část Praha 2 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území.  
  
 (4) Městská část Praha 3 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území.  
  
 (5) Městská část Praha 4 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území 
a na území městské části Praha - Kunratice.  
  
 (6) Městská část Praha 5 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území 
a na území městské části Praha - Slivenec.  
  
 (7) Městská část Praha 6 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území 
a na území městských částí Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina a Praha - 
Suchdol.  
  
 (8) Městská část Praha 7 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území 
a na území městské části Praha - Troja.  
  
 (9) Městská část Praha 8 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém území 
a na území městských částí Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry a Praha - Ďáblice.  
  
 (10) Městská část Praha 9 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území.  
  
 (11) Městská část Praha 10 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území.  
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 (12) Městská část Praha 11 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městských částí Praha - Křeslice, Praha - Šeberov a Praha - Újezd.  
  
 (13) Městská část Praha 12 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městské části Praha - Libuš.  
  
 (14) Městská část Praha 13 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městské části Praha - Řeporyje.  
  
 (15) Městská část Praha 14 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městské části Praha - Dolní Počernice.  
  
 (16) Městská část Praha 15 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městských částí Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Dubeč, Praha - Petrovice a 
Praha - Štěrboholy.  
  
 (17) Městská část Praha 16 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městských částí Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Velká Chuchle 
a Praha - Zbraslav.   
  
 (18) Městská část Praha 17 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městské části Praha - Zličín.  
  
 (19) Městská část Praha 18 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městské části Praha - Čakovice.  
  
 (20) Městská část Praha 19 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městských částí Praha - Satalice a Praha - Vinoř.  
  
 (21) Městská část Praha 20 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území.  
  
 (22) Městská část Praha 21 vykonává přenesenou působnost podle odstavců odstavce 1 na 
svém území a na území městských částí Praha - Běchovice, Praha - Klánovice a Praha - Koloděje.  
  
 (23) Městská část Praha 22 vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 na svém 
území a na území městských částí Praha - Benice, Praha - Kolovraty, Praha - Královice a Praha - 
Nedvězí. 
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ČÁST TŘETÍ  
 

Rozpočet hlavního města Prahy a rozpočty městských částí  
 

HLAVA I  
 
Způsob projednání návrhu rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí a závěrečného 

účtu hlavního města Prahy a městských částí a výsledků jejich hospodaření  
 

§ 5  
 

Způsob projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy  
 
 (1) Organizace hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu1) předloží 
Magistrátu hlavního města Prahy v termínech stanovených Magistrátem hlavního města Prahy, 
nejpozději však do 10. července, návrh neinvestičního příspěvku na následující rozpočtový rok.  
  
 (2) Magistrát hlavního města Prahy mj. na základě návrhů uvedených v odstavci 1 sestaví 
návrh rozpočtu hlavního města Prahy na následující rozpočtový rok, s přihlédnutím k možnostem 
jeho krytí, včetně návrhu finančních vztahů k městským částem a organizacím hlavního města Prahy a 
návrhu střednědobého výhledu rozpočtu.  
  
 (3) Návrh rozpočtu hlavního města Prahy na následující rozpočtový rok včetně návrhu 
střednědobého výhledu rozpočtu projedná rada hlavního města Prahy do 31. října a předloží jej k 
projednání městským částem tak, aby jej městské části obdržely do 5 dnů od projednání radou 
hlavního města Prahy. Městské části sdělí písemně své stanovisko do 20. listopadu. Stanoviska 
městských částí projedná rada hlavního města Prahy v rámci odsouhlasení návrhu rozpočtu a 
střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy.  
  
 (4) Podle odstavců 1 až 3 se obdobně postupuje při projednávání návrhu finančního plánu 
hospodářské činnosti podléhající podle jiného právního předpisu2) dani. 
 
 (5) Organizace hlavního města Prahy předloží Magistrátu hlavního města Prahy v termínech 
stanovených Magistrátem hlavního města Prahy, nejpozději však do 30. listopadu, návrh svého 
rozpočtu na následující rozpočtový rok a dále návrh svého střednědobého výhledu rozpočtu.  
  

§ 6  
 

Způsob projednání návrhů rozpočtů městských částí  
 
 (1) Rada hlavního města Prahy projedná návrh finančních vztahů k městským částem na 
následující rozpočtový rok do 10. září. Magistrát hlavního města Prahy sdělí městským částem návrh 
finančních vztahů na následující rozpočtový rok do 3 dnů po odsouhlasení radou hlavního města 
Prahy.  
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 (2) Městská část sdělí Magistrátu hlavního města Prahy písemně své připomínky k návrhu 
podle odstavce 1 do 14 dnů po jeho obdržení. Nebudou-li připomínky městskou částí sděleny v této 
lhůtě, má se za to, že městská část nemá připomínek.  
   

(3) Rada hlavního města Prahy projedná připomínky městských částí k návrhu finančních 
vztahů a rozhodne o jejich vypořádání.  
  
 (4) Nesouhlasí-li rada hlavního města Prahy s připomínkami městské části, předloží 
připomínky spolu s návrhem finančních vztahů k projednání zastupitelstvu hlavního města Prahy v 
rámci lhůt k projednání a schválení rozpočtu hlavního města Prahy.  
  
 (5) Návrh finančních vztahů odsouhlasený radou hlavního města Prahy podle § 5 odst. 3 je 
vstupním dokumentem pro sestavení návrhu rozpočtu městské části.  
  
 (6) Finanční vztahy k městským částem jsou schvalovány v rámci rozpočtu hlavního města 
Prahy.  
  
 (7) Městské části mohou přistoupit ke schvalování svého rozpočtu až po schválení rozpočtu 
hlavního města Prahy. Nebude-li rozpočet městské části schválen před 1. lednem rozpočtového 
roku, řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového 
provizoria schválenými zastupitelstvem městské části. 
 
 (8) Městské části schvalují svůj střednědobý výhled rozpočtu minimálně ve struktuře 
a na období stanovené Magistrátem hlavního města Prahy nad rámec zákonné úpravy.  
  
 (9) Městské části zpracovávají svůj rozpočet také podle celoměstsky významných dat 
uvedených v příloze č. 5 této vyhlášky.  
  

§ 7  
 
Způsob projednání závěrečného účtu hlavního města Prahy a výsledků hospodaření hlavního města 

Prahy  
 
 (1) Organizace hlavního města Prahy předloží Magistrátu hlavního města Prahy podklady 
uvedené v jiném právním předpisu3) k sestavení závěrečného účtu hlavního města Prahy v termínech 
stanovených Magistrátem hlavního města Prahy, nejpozději však do 15. února následujícího roku, a 
podklady uvedené v jiném právním předpisu4) ve stejné lhůtě. 
 
 (2) Městské části hlavního města Prahy předloží Magistrátu hlavního města Prahy podklady 
podle § 8 odst. 1.  
  
 (3) Po projednání těchto podkladů s jejich předkladateli sestaví Magistrát hlavního města 
Prahy návrh závěrečného účtu a zašle jej do 15. dubna městským částem. Městské části sdělí 
písemně své stanovisko do 14 dnů od obdržení návrhu závěrečného účtu Magistrátu hlavního města 
Prahy. V případě neobdržení stanoviska od městské části se má za to, že městská část s návrhem 
závěrečného účtu souhlasí. 
  
 (4) Stanoviska městských částí projedná rada hlavního města Prahy v rámci odsouhlasení 
návrhu závěrečného účtu hlavního města Prahy.“. 

aspi://module='MUNI'&link='55/2000%20%5b1206%5d%2523'&ucin-k-dni='25.%204.2017'
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Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
„1) Část čtvrtá zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 
 
3. V § 8 nadpis zní: „Způsob projednání závěrečných účtů a výsledků hospodaření městských částí“. 
 
4. V § 8 odst. 1 se za slova „městské části“ vkládají slova „podle jiného právního předpisu“. 
 
5. V § 8 odst. 2 se slova „ve zvláštním právním předpise“ nahrazují slovy „v jiném právním 
předpisu“. 
 
6. V § 8 odst. 3 se za slovo „návrh“ vkládá slovo „svého“. 
 
7. V § 9 odst. 1 písm. a) a b) se slova „dle zvláštního zákona“ nahrazují slovy „podle jiného právního 
předpisu“. 
 
8. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „jiného právního předpisu“. 
 
9. V § 9 odstavec 3 zní: 
 „(3) Dotace ze státního rozpočtu nebo jiného účelového fondu určená městské části nebo jí 
zřízené příspěvkové organizaci je poskytována hlavnímu městu Praze. Hlavní město Praha dotaci 
poskytne po jejím obdržení městské části nebo jejím prostřednictvím jí zřízené příspěvkové 
organizaci, pro kterou je určena. Městská část může o dotaci požádat přímo s předchozím 
písemným souhlasem rady hlavního města Prahy. Podmínkou pro udělení souhlasu je prohlášení 
městské části, že nemá závazky po lhůtě splatnosti a výdaje na spolufinancování akce jsou v souladu 
s rozpočtem městské části, pokud se jedná o dotaci na akci realizovanou v daném roce, nebo že 
disponuje (má zajištěny) dostatečnými finančními zdroji na spolufinancování akce s realizací 
v následujících letech. Prohlášení přikládá městská část k žádosti o udělení předchozího písemného 
souhlasu.“. 
 
10. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „dle zvláštního zákona“ nahrazují slovy „podle jiného právního 
předpisu“. 
 
11. § 10a zní: 

„§ 10a  
 
 Městská část je povinna do svého rozpočtu zapracovat:  
  
a) finanční vztah k městské části schválený zastupitelstvem hlavního města Prahy,  
  
b) rozpočtová opatření provedená ve vztahu k městské části na základě usnesení rady hlavního 
města Prahy nebo usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy.“. 
 
12. V § 11 odst. 1 se slova „dle zvláštního zákona2) (dále jen “zdaňovaná činnost“)“ nahrazují slovy 
„podle jiného právního předpisu2) (dále jen „zdaňovaná činnost“)“. 
 
13. V § 11 odst. 3 písmeno a) zní: 

aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='25.%204.2017'
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„a) veškeré náklady vynaložené na dosažení výnosů uvedených v odstavci 2, které připouští jiný 
právní předpis2), přičemž případná tvorba rezervy podle jiného právního předpisu6) bude 
prokazována způsobem stanoveným v podkladech pro daňové přiznání sestavených podle § 12 
odst. 3,“. 
 
14. V § 11 odst. 3 písm. c) a odst. 5 větě první se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „jiného 
právního předpisu“. 
 
15. V § 11 odst. 4 písm. b) se slova „dle zvláštního zákona“ nahrazují slovy „podle jiného právního 
předpisu“. 
 
16. V § 11 odst. 8 větě první se slova „odstavce 5, 6 a 7“ nahrazují slovy „podle odstavců 5 až 7“. 
 
17. V § 12 odst. 1 větě první se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „jiného právního 
předpisu“. 
 
18. V § 12 odst. 2 větě třetí se slova „dle zvláštního zákona“ nahrazují slovy „podle jiného právního 
předpisu“. 
 
19. V § 12 odst. 3 se za slova „podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob“ vkládají 
slova „podle jiného právního předpisu“ a za slova „dani z převodu nemovitostí“ se vkládají slova 
„podle jiných právních předpisů“. 
 
20. Poznámky pod čarou č. 9, 10, 12 a 15 znějí: 
„9) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
     Zákon č. 586/1992 Sb. 
     Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění 
     pozdějších předpisů. 
 10) § 18 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
 12) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
      o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 
 15) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
      předpisů.“. 
 
 
21. Části pátá a šestá včetně nadpisů a poznámek pod čarou znějí: 
 

„ČÁST PÁTÁ  
 

Způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy s 
městskými částmi a způsob jejich vyhlášení v městských částech  

 
§ 22  

 

 (1) Hlavní město Praha zašle písemný návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy 
a nařízení hlavního města Prahy (dále jen „právní předpis hlavního města Prahy“) před jeho přijetím 
městským částem k vyjádření podle jiného právního předpisu16). Současně s rozesláním návrhu 
právního předpisu hlavního města Prahy vyvěsí hlavní město Praha návrh právního předpisu hlavního 
města Prahy ve zvláštní části elektronické úřední desky, která je určena stanoveným subjektům k 
připomínkovému řízení (extranet). 

aspi://module='MUNI'&link='55/2000%20%5b1206%5d%252312'&ucin-k-dni='25.%204.2017'
aspi://module='ASPI'&link='586/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='25.%204.2017'
aspi://module='ASPI'&link='131/2000%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='25.%204.2017'
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 (2) Lhůta k vyjádření městských částí může být na základě rozhodnutí rady hlavního města 
Prahy podle jiného právního předpisu17) zkrácena, nesmí však být kratší než 15 dnů. Hlavní město 
Praha současně se zasláním návrhu právního předpisu hlavního města Prahy oznámí městským 
částem, v jaké lhůtě jsou oprávněny se k návrhu právního předpisu hlavního města Prahy vyjádřit. 
Pokud hlavní město Praha tuto lhůtu městským částem zároveň se zasláním návrhu právního předpisu 
hlavního města Prahy neoznámí, platí lhůta stanovená jiným právním předpisem18).  
  
 (3) Návrh právního předpisu hlavního města Prahy musí obsahovat kvalifikovaný odhad 
dopadu jeho přijetí do rozpočtu hlavního města Prahy a do rozpočtů městských částí. 
 

§ 23  
 
 (1) Pokud městská část ve svém vyjádření k návrhu právního předpisu hlavního města Prahy 
uplatňuje připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 
„Tato připomínka je zásadní“.  
  
 (2) Nehodlá-li zpracovatel návrhu právního předpisu hlavního města Prahy takto označené 
připomínce městské části vyhovět, předloží se připomínka městské části spolu s návrhem právního 
předpisu hlavního města Prahy k projednání orgánu hlavního města Prahy příslušnému k vydání 
právního předpisu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu19).  
  
 (3) U obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, a u jejích změn, se všechny připomínky městské části považují za zásadní a musí být 
projednány zastupitelstvem hlavního města Prahy20).  
  

§ 24  
 
 (1) Hlavní město Praha zašle městským částem právní předpis hlavního města Prahy 
bezodkladně po jeho schválení.  
 
 (2) Právní předpis hlavního města Prahy městská část uveřejní na úřední desce úřadu 
městské části po dobu nejméně 15 dnů, a to:  
  
a) bezodkladně v případech stanovených jiným právním předpisem21),  
  
b) nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů hlavního města 
Prahy v ostatních případech.  

 
 

ČÁST ŠESTÁ  
 
Způsob projednání územně analytických podkladů hlavního města Prahy, územně plánovací 
dokumentace hlavního města Prahy a programu rozvoje hlavního města Prahy s městskými 

částmi  
 

                                                           § 25 
 
  Jednotlivým městským částem pořizovatel zašle zpracovanou aktualizaci územně 
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analytických podkladů hlavního města Prahy; územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy 
včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které je druhou dokumentací, pokud se 
zpracovává, pořizovatel projedná se všemi městskými částmi. 
  

 
§ 25a  

 
 (1) Pořizovatel zašle městským částem jednotlivě návrh územně analytických podkladů 
hlavního města Prahy, zpracovaný v rozsahu a formě stanovené stavebním zákonem.  
  
 (2) Městské části mohou do 60 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele své písemné 
připomínky, zejména k rozboru udržitelného rozvoje území a rozsahu určení problémů k řešení v 
územně plánovacích dokumentacích. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
 

(3) Připomínky městských částí k pořízené aktualizaci územně analytických podkladů 
hlavního města Prahy pořizovatel vyhodnotí. Podle výsledků projednání pořizovatel aktualizaci 
územně analytických podkladů hlavního města Prahy upraví a předloží ji k projednání zastupitelstvu 
hlavního města Prahy. 
  

§ 25b  
 
 (1) Pořizovatel zašle městským částem jednotlivě návrh zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje hlavního města Prahy v uplynulém období s upozorněním, že do 30 dnů ode 
dne doručení návrhu zprávy mohou uplatnit své písemné připomínky. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 
  
 (2) Pořizovatel oznámí jednotlivě městským částem místo a dobu konání společného jednání 
o návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nebo jejich aktualizace včetně Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, nejméně 15 dnů předem. Městské části zajistí 
vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vystavení návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města 
Prahy nebo jejich aktualizace včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se 
zpracovává, v rámci společného jednání na své úřední desce. 
 
 (3) Společné jednání se v případě pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje postupem 
podle § 42a a 42b stavebního zákona nekoná. 
  
 (4) Městské části  mohou uplatnit do 30 dnů ode dne konání společného jednání své 
písemné připomínky. Na připomínky městských částí se nahlíží jako na připomínky uplatněné podle 
§ 37 odst. 3 stavebního zákona. K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. 
  
 (5) K veřejnému projednání Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nebo jejich 
aktualizace včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, přizve 
pořizovatel jednotlivě městské části nejméně 30 dnů předem. Městské části zajistí vyvěšení veřejné 
vyhlášky oznamující veřejné projednání Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nebo jejich 
aktualizace včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, na své 
úřední desce. 
  
 (6) Městské části mohou uplatnit své písemné připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje 
hlavního města Prahy nebo jejich aktualizace včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
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pokud se zpracovává, do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání. Na připomínky městských 
částí se nahlíží jako na připomínky uplatněné podle § 39 odst. 2 stavebního zákona. K později 
uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. 
  

§ 25c  
 
 (1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy o pořízení Územního plánu 
hlavního města Prahy zašle pořizovatel městským částem jednotlivě návrh zadání Územního plánu 
hlavního města Prahy, zpracovaný v rozsahu a formě stanovené jiným právním předpisem36). 
Městské části zajistí vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující projednání návrhu zadání Územního plánu 
hlavního města Prahy na své úřední desce. 
 
 (2) V případě pořízení změny Územního plánu postupem podle § 55a a 55b stavebního 
zákona se zadání změny nepořizuje. 
  
 (3) Městské části mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Územního plánu 
hlavního města Prahy u pořizovatele své písemné připomínky. Na připomínky městských částí se 
nahlíží jako na připomínky uplatněné podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. K později uplatněným 
připomínkám městské části se nepřihlíží.  
  
 (4) Pořizovatel oznámí jednotlivě městským částem místo a dobu konání společného jednání 
k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy nejméně 15 dnů před dnem konání společného 
jednání. Městské části zajistí vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vystavení návrhu Územního plánu 
hlavního města Prahy včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, 
v rámci společného jednání na své úřední desce. 
 
 (5) V případě pořízení Územního plánu hlavního města Prahy postupem podle § 55a a § 55b 
stavebního zákona se společné jednání nekoná. 
  
 (6) Městské části mohou uplatnit své písemné připomínky k návrhu Územního plánu hlavního 
města Prahy včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, do 30 dnů 
ode dne konání společného jednání. Na připomínky městských částí, které nejsou označeny podle 
odstavce 7, se nahlíží jako na připomínky uplatněné podle § 50 odst. 3 stavebního zákona. K 
později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. 
  
 (7) Pokud městská část uplatňuje při společném jednání připomínky k návrhu Územního 
plánu hlavního města Prahy, včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se 
zpracovává, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy „Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.“.  
  
 (8) K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě městské části nejméně 30 dnů 
předem. Návrh Územního plánu hlavního města Prahy včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, pokud se zpracovává, doručí pořizovatel veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před dnem 
konání veřejného projednání. Městské části zajistí vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné 
projednání návrhu Územního plánu hlavního města Prahy včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, pokud se zpracovává, na své úřední desce. 
  
 (9) Městské části mohou uplatnit své písemné připomínky k návrhu Územního plánu hlavního 
města Prahy včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, do 7 dnů 
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ode dne konání veřejného projednání. Na připomínky městských částí, které nejsou označeny podle 
odstavce 10, se nahlíží jako na připomínky uplatněné podle § 52 odst. 3 nebo § 55b odst. 2 
stavebního zákona. K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. 
  
 (10) Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání k návrhu Územního plánu 
hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek 
označí slovy „Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.“. Městská část může v rámci 
veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny. 
  
 (11) Pořizovatel předloží návrh rozhodnutí o zásadní připomínce městské části včetně návrhu 
Územního plánu hlavního města Prahy k rozhodnutí zastupitelstvu hlavního města Prahy. Konečné 
rozhodnutí o zásadní připomínce městské části k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy náleží 
zastupitelstvu hlavního města Prahy. Rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy o zásadních 
připomínkách městských částí nesmí být v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem 
řešení rozporů. 
  
 (12) Podle § 54 odst. 3 stavebního zákona v případě, že zastupitelstvo hlavního města Prahy 
nesouhlasí s předloženým návrhem Územního plánu hlavního města Prahy nebo s  výsledky jeho 
projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo 
jej zamítne. 
  
 (13) Městské části, která podala zásadní připomínky podle odstavců 7 a 10, sdělí 
pořizovatel do 30 dnů ode dne vydání Územního plánu hlavního města Prahy, zda bylo vyhověno 
zásadním připomínkám městské části k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy, nebo sdělí 
důvody, pro které jim vyhověno nebylo. 
  
 (14) Na projednání změn Územního plánu hlavního města Prahy se obdobně vztahují 
odstavce 1 až 13. 
 
 (15) Pořizovatel zašle městským částem jednotlivě návrh zprávy o uplatňování Územního 
plánu hlavního města Prahy v uplynulém období s upozorněním, že do 30 dnů ode dne doručení 
návrhu zprávy mohou uplatnit své písemné připomínky. Na připomínky městských částí se nahlíží 
jako na připomínky uplatněné podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 
  

§ 25d  
 
 (1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy o pořízení regulačního plánu 
zašle pořizovatel městským částem jednotlivě návrh zadání regulačního plánu, zpracovaný v rozsahu 
a formě stanovené jiným právním předpisem36). Městské části zajistí vyvěšení veřejné vyhlášky 
oznamující projednání návrhu zadání regulačního plánu na své úřední desce. 
  
 (2) V případě pořízení změny regulačního plánu postupem podle  § 73, případně § 36 odst. 
2, § 43 odst. 2, stavebního zákona se zadání změny nepořizuje. 
  
 (3) Městské části mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání regulačního plánu u 
pořizovatele své písemné připomínky. Na připomínky městských částí se nahlíží jako na připomínky 
uplatněné podle § 64 odst. 3 stavebního zákona. K později uplatněným připomínkám městské části 
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se nepřihlíží. 
  
 (4) V případě pořízení změny regulačního plánu postupem podle § 72 až 75 stavebního 
zákona se společné jednání nekoná. 
  
 (5) Pořizovatel oznámí jednotlivě městským částem místo a dobu konání společného jednání 
k návrhu regulačního plánu nejméně 15 dnů před dnem konání společného jednání. Městské části 
zajistí vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vystavení návrhu regulačního plánu v rámci společného 
jednání na své úřední desce. 
  
 (6) Městské části mohou uplatnit své písemné připomínky k návrhu regulačního plánu do 30 
dnů ode dne konání společného jednání. Na připomínky městských částí, které nejsou označeny 
podle odstavce 7, se nahlíží jako na připomínky uplatněné podle § 67 odst. 2 stavebního zákona. K 
později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. 
  
 (7) Pokud městská část uplatňuje při společném jednání připomínky k návrhu regulačního 
plánu, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy „Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní“. 
  
 (8) K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě městské části nejméně 30 dnů 
předem. Návrh regulačního plánu doručí pořizovatel veřejnou vyhláškou nejméně 15 dnů před dnem 
konání veřejného projednání. Městské části zajistí vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné 
projednání návrhu regulačního plánu na své úřední desce. 
 
 (9) Městské části mohou uplatnit své písemné připomínky k návrhu regulačního plánu do 7 
dnů ode dne konání veřejného projednání. Na připomínky městských částí, které nejsou označeny 
podle odstavce 10, se nahlíží jako na připomínky uplatněné podle § 65 odst. 2 stavebního zákona. 
K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. 
 

(10) Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání k návrhu regulačního plánu 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy „Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní“. Městská část může v rámci veřejného projednání 
podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

 
(11) Pořizovatel předloží návrh rozhodnutí o zásadní připomínce městské části včetně návrhu 

regulačního plánu k rozhodnutí zastupitelstvu hlavního města Prahy. Konečné rozhodnutí o zásadní 
připomínce městské části k návrhu regulačního plánu náleží zastupitelstvu hlavního města Prahy. 
Rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy o zásadních připomínkách městských částí nesmí být 
v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. 

 
(12) Podle § 69 odst. 3 stavebního zákona v případě, že zastupitelstvo hlavního města Prahy 

nesouhlasí s předloženým návrhem regulačního plánu nebo s  výsledky jeho projednání, vrátí 
předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne. 

 
(13) Městské části, která podala zásadní připomínky podle odstavců 7 a 10, sdělí 

pořizovatel do 30 dnů ode dne vydání regulačního plánu, zda bylo vyhověno zásadním připomínkám 
městské části k návrhu regulačního plánu, nebo sdělí důvody, pro které jim vyhověno nebylo. 

 
(14) Na projednání změn regulačního plánu se obdobně vztahují odstavce 1 až 13. 
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§ 26 
 
 (1) Strategií rozvoje hlavního města Prahy, jehož součástí je strategie rozvoje územního 
obvodu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu29), se pro účely této vyhlášky rozumí 
Strategický plán hlavního města Prahy.  
  
 (2) Zpracovatel zašle všem městským částem koncept Strategického plánu hlavního města 
Prahy.  
  
 (3) Městské části podají své připomínky ke konceptu Strategického plánu hlavního města 
Prahy písemně zpracovateli nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení konceptu. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží.  
  
 (4) Zpracovatel zašle všem městským částem návrh Strategického plánu hlavního města 
Prahy.  
  
 (5) Městské části podají své připomínky k návrhu Strategického plánu hlavního města Prahy 
písemně zpracovateli nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení návrhu. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží.  
  
 (6) Na projednání změn Strategického plánu hlavního města Prahy se obdobně vztahují 
odstavce 4 a 5.“. 
 
Poznámky pod čarou č. 22 až 28, 29a a 32 se zrušují. 
Poznámky pod čarou č. 29 až 31 a 36 znějí: 
„29) § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb. 
  30) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
       a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.   
   31) § 2 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb. 
       Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů     
       (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
36)  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
       dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
       předpisů.“. 
 
 
22. V Části sedmé Hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou zní: 

 
„HLAVA II  

 
Přezkoumávání hospodaření a kontrola 

 
  

DÍL 1  
 

Přezkoumávání hospodaření městských částí  
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§ 30  
 
 (1) Magistrát hlavního města Prahy přezkoumává v přenesené působnosti hospodaření 
městských částí za předchozí kalendářní rok v případech, kdy o to městská část hlavního města 
Prahy Magistrát hlavního města Prahy požádala. Přitom postupuje podle jiného právního předpisu30).  
  
  (2) Městské části každoročně zpravidla do 15. dubna písemně oznámí Magistrátu hlavního 
města Prahy, zda požadují přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok od Magistrátu 
hlavního města Prahy nebo se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi podle jiných právních 
předpisů37). 

 
 
 

DÍL 2 
 

Finanční kontrola 
Informace podávané městskými částmi o závažných zjištěních z vykonaných finančních 

kontrol 
 

§ 31  
 

(1) Magistrát hlavního města Prahy provádí finanční kontrolu městských částí. 
Přitom postupuje podle jiných právních předpisů31). 

 
 (2) O oznámení závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol městskými částmi 
podaných Ministerstvu financí podle jiného právního předpisu38) informují městské části zároveň 
Magistrát hlavního města Prahy, a to včetně předložení kopie tohoto oznámení podaného městskou 
částí na Ministerstvo financí. 
 

 
DÍL 3 

 
Kontrola hospodaření 

   
§ 32  

 
 (1) Magistrát hlavního města Prahy provádí kontrolu hospodaření městských částí 
podle jiného právního předpisu39).   
  
 (2) Kontrolou hospodaření se rozumí kontrola zaměřená na hospodaření městských částí 
podle jiného právního předpisu40), s výjimkou přezkoumání hospodaření a finanční kontroly. 
  
 (3) Při kontrolách hospodaření městských částí prověřuje Magistrát hlavního města Prahy 
dodržování právních předpisů a dále též informační a finanční toky včetně řídících a kontrolních 
mechanizmů městských částí.  
  
 (4) Postup orgánů hlavního města Prahy při provádění kontroly hospodaření městských částí 
upravuje jiný právní předpis41). 
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DÍL 4 

 
Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti 

  
§ 33  

 
 (1) Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti kontroluje výkon samostatné 
působnosti svěřené orgánům městských částí podle jiného právního předpisu42). 
  
 (2) Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti kontroluje výkon přenesené 
působnosti svěřené orgánům městských částí podle jiného právního předpisu43). Magistrát hlavního 
města Prahy v rámci této kontroly rovněž metodicky usměrňuje postup orgánů městských částí, a to 
zejména tím, že vydává metodické pokyny, stanoviska a provádí metodické dohlídky.“. 
 
Poznámky pod čarou č. 37 až 43 znějí: 
„37) § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. 
       § 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. 
  38) § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. 
  39) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
  40)  § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. 
  41) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
  42)  § 113 odst. 2 a násl. zákona č. 131/2000 Sb. 
  43) § 81 odst. 3 písm. b) a § 113 odst. 2 a násl. zákona č. 131/2000 Sb.“. 
 
 
23. V § 36 odstavec 1 zní: 

„(1) Magistrát hlavního města Prahy zpracovává zpravidla na čtyřleté období koncepci 
rozvoje informačních systémů pro potřeby hlavního města Prahy a městských částí (dále 
jen  „koncepce“). Při přípravě koncepce Magistrát hlavního města Prahy spolupracuje s úřady 
městských částí. Koncepce musí být zpracována v souladu s právními předpisy týkajícími se 
informačních systémů veřejné správy, kybernetické bezpečnosti, elektronické identity, ochrany 
osobních údajů a otevřených dat.“. 
 
24. V § 36 odst. 4 se na konci textu doplňují slova „a schvaluje zastupitelstvo hlavního města 
Prahy“. 
 
25. V Části sedmé Hlavě V se v nadpisu slovo „programů“ nahrazuje slovem „strategií“. 
 
26. V § 39 odstavec 1 zní: 
 „(1) Městská část zašle hlavnímu městu Praze a všem sousedním městským částem koncept 
strategie rozvoje městské části podle jiného právního předpisu33), zpracovaný v souladu s územně 
plánovací dokumentací uvedenou v § 25 a se Strategickým plánem hlavního města Prahy podle § 
26.“.  
 
Poznámka pod čarou č. 33 zní: 
„33) § 89 odst. 1 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb.“. 
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27. V § 39 odst. 2 a 4 se slovo „programu“ nahrazuje slovem „strategie“. 
 
28. V § 39 odstavec 3 zní: 
 „(3) Městská část zašle hlavnímu městu Praze a všem sousedním městským částem návrh 
strategie rozvoje městské části, zpracovaný v souladu s územně plánovací dokumentací uvedenou v 
§ 25 a se Strategickým plánem hlavního města Prahy podle § 26.“. 
 
29. V § 39 odst. 5 se slovo „programu“ nahrazuje slovem „strategie“ a slova „ustanovení odstavců“ 
se nahrazují slovem „odstavce“. 
 
30. V příloze č. 4 se v nadpisu slova „Část A“ zrušují. 
 
31. V příloze č. 4 se Části B a C včetně nadpisů zrušují. 
 
32. Poznámka pod čarou č. 35 zní: 
„35) § 72 odst. 3 písm. h) a § 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.“. 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 
 
 
 

 
Adriana Krnáčová, v. r. 

primátorka hlavního města Prahy 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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