
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 274 
ze dne  25.2.2019 

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  s účinností od 1.5.2019 zřízení odboru zdravotnictví MHMP v Sekci služeb občanům 
MHMP 

2.  s účinností od 1.5.2019 zřízení odboru sociálních věcí MHMP v Sekci služeb 
občanům MHMP 

3.  s účinností od 1.5.2019 zřízení oddělení zdravotní péče v odboru zdravotnictví 
MHMP 

4.  s účinností od 1.5.2019 změnu názvu oddělení zdravotnictví v odboru správních 
činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP na oddělení zdravotních služeb a 
převedení tohoto oddělení z odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální 
péči MHMP do odboru zdravotnictví MHMP 

5.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení sekretariátu z odboru správních činností 
ve zdravotnictví a sociální péči MHMP do odboru zdravotnictví MHMP 

6.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení sekretariátu z odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence MHMP do odboru sociálních věcí MHMP 

7.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení ekonomického a metodického z odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP do odboru sociálních věcí MHMP a 
delimitaci části činností a zaměstnanců do oddělení zdravotní péče v odboru 
zdravotnictví MHMP 

8.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení prevence z odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence MHMP do odboru sociálních věcí MHMP 

9.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení realizace evropských projektů z odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP do odboru sociálních věcí MHMP 

10.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení sociální péče z odboru správních 
činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP do odboru sociálních věcí MHMP 

11.  s účinností od 1.5.2019 zrušení odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální 
péči MHMP 

12.  s účinností od 1.5.2019 zrušení odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
MHMP 

13.  že s účinností od 1.5.2019 budou  

Centrum léčebné rehabilitace, příspěvková organizace zřízená hlavním městem 
Prahou, IČ 45245649, 

Dětský domov Charlotty Masarykové, příspěvková organizace zřízená hlavním 
městem Prahou, IČ 00874957, 

Městská nemocnice následné péče, příspěvková organizace zřízená hlavním 
městem Prahou, IČ 45245843, 



Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, 
IČ 128601, 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená 
hlavním městem Prahou, IČ 638927, 

Pohřební ústav hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem 
Prahou, IČ 45245819, 

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace zřízená hlavním městem 
Prahou, IČ 45245801, 

po odborné stránce usměrňovány, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro 
jednání RHMP a ZHMP, odborem zdravotnictví MHMP 

14.  že příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou, které jsou do 
30.4.2019 po odborné stránce usměrňovány odborem zdravotnictví, sociální péče a 
prevence MHMP s výjimkou příspěvkových organizací uvedených v bodě I.13. 
tohoto usnesení, budou s účinností od 1.5.2019 odborně usměrňovány, včetně 
přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, odborem sociálních 
věcí MHMP 

15.  s účinností od 1.5.2019 zřízení oddělení účtárny evropských projektů v odboru 
účetnictví MHMP 

16.  s účinností od 1.5.2019 zřízení odboru pozemních komunikací a drah v Sekci 
rozhodování o území MHMP 

17.  s účinností od 1.5.2019 zřízení odboru dopravy MHMP v Sekci rozhodování o území 
MHMP 

18.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení sekretariátu z odboru dopravních agend 
MHMP do odboru pozemních komunikací a drah MHMP 

19.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení sekretariátu z odboru rozvoje a 
financování dopravy MHMP do odboru dopravy MHMP 

20.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení speciálního stavebního úřadu z odboru 
dopravních agend MHMP do odboru pozemních komunikací a drah MHMP 

21.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení drážního správního úřadu z odboru 
dopravních agend MHMP do odboru pozemních komunikací a drah MHMP 

22.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení silničního správního úřadu z odboru 
dopravních agend MHMP do odboru pozemních komunikací a drah MHMP 

23.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení dopravního úřadu z odboru dopravních 
agend MHMP do odboru dopravy MHMP 

24.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení zkušebních komisařů z odboru 
dopravních agend MHMP do odboru dopravy MHMP 

25.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení taxislužby z odboru dopravních agend 
MHMP do odboru dopravy MHMP 

26.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení organizace dopravy z odboru rozvoje a 
financování dopravy MHMP do odboru dopravy MHMP 

27.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení rozvoje dopravy z odboru rozvoje a 
financování dopravy MHMP do odboru dopravy MHMP 

28.  s účinností od 1.5.2019 převedení oddělení řízení organizací z odboru rozvoje a 
financování dopravy MHMP do odboru dopravy MHMP 

29.  s účinností od 1.5.2019 zrušení odboru dopravních agend MHMP 

30.  s účinností od 1.5.2019 zrušení odboru rozvoje a financování dopravy MHMP 



31.  s účinností od 1.5.2019 změnu názvu oddělení sekretariátu v odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP na oddělení sekretariátu a sportu v odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP 

32.  s účinností od 1.5.2019 zrušení oddělení sportu v odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP a delimitaci činností a zaměstnanců do oddělení sekretariátu a sportu v 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

33.  s účinností od 1.5.2019 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 

I I .   u k l á d á  

1.  pověřené řízením Magistrátu hl.m. Prahy 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.1. až I.32. tohoto usnesení 

Termín: 1.5.2019 

2.  provést pracovněprávní jednání vyplývající z bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 1.5.2019 

3.  zajistit realizaci bodu I.33. tohoto usnesení 

Termín: 1.5.2019 

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.32. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2019 

 

 
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-32177  
Provede: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy, MHMP - OVO 

MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 274 ze dne 25. 2. 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. c) se slova: 

„UCT - odbor účetnictví 

• odd. sekretariátu 

• odd. metodiky účetnictví 

• odd. výdajů hlavní činnosti 

• odd. příjmů hlavní činnosti 

• odd. účtárny zdaňované činnosti 

• odd. výpočetního centra účtáren 

• odd. správy pohledávek 

• odd. pokladních služeb“ 

  

 nahrazují slovy: 

„UCT - odbor účetnictví 

• odd. sekretariátu 

• odd. metodiky účetnictví 

• odd. výdajů hlavní činnosti 

• odd. příjmů hlavní činnosti 

• odd. účtárny zdaňované činnosti 

• odd. výpočetního centra účtáren 

• odd. správy pohledávek 

• odd. pokladních služeb 

• odd. účtárny evropských projektů“. 

2. V Článku 3 odst. 2 písm. d) se slova: 

„SCZ - odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 

• odd. sekretariátu 

• odd. zdravotnictví 

• odd. sociální péče“ 

 a 

„ZSP - odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence  

• odd. sekretariátu 

• odd. ekonomické a metodické 

• odd. prevence 

• odd. realizace evropských projektů“ 

a 

„SML - odbor školství, mládeže a sportu 

• odd. sekretariátu 

• odd. kontroly, stížností a organizační 

• odd. investiční 

• odd. regionálního školství 

• odd. koncepce a projektů 

• odd. sportu 

• odd. volného času“ 



 nahrazují slovy: 

„ZDR - odbor zdravotnictví 

• odd. sekretariátu 

• odd. zdravotních služeb 

• odd. zdravotní péče“ 

 a 

„SOV - odbor sociálních věcí  

• odd. sekretariátu 

• odd. ekonomické a metodické 

• odd. sociální péče 

• odd. prevence 

• odd. realizace evropských projektů“ 

a 

„SML - odbor školství, mládeže a sportu 

• odd. sekretariátu a sportu 

• odd. kontroly, stížností a organizační 

• odd. investiční 

• odd. regionálního školství 

• odd. koncepce a projektů 

• odd. volného času“. 

3. V Článku 3 odst. 2 písm. e) se slova: 

„RFD - odbor rozvoje a financování dopravy 

• odd. sekretariátu 

• odd. organizace dopravy 

• odd. rozvoje dopravy 

• odd. řízení organizací“ 

 a 

„ODA - odbor dopravních agend 

• odd. sekretariátu 

• odd. speciálního stavebního úřadu 

• odd. drážního správního úřadu 

• odd. dopravního úřadu 

• odd. silničního správního úřadu 

• odd. taxislužby 

• odd. zkušebních komisařů“ 

 nahrazují slovy: 

„ODO - odbor dopravy 

• odd. sekretariátu 

• odd. organizace dopravy 

• odd. rozvoje dopravy 

• odd. řízení organizací 

• odd. dopravního úřadu 

• odd. taxislužby 

• odd. zkušebních komisařů“. 

 

 



a 

„PKD - odbor pozemních komunikací a drah  

• odd. sekretariátu 

• odd. speciálního stavebního úřadu 

• odd. drážního správního úřadu 

• odd. silničního správního úřadu“. 

4. V Příloze č. 1 písm. D) se slova: 

„Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 

1. Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči je odborem Magistrátu zřízeným pro 

úsek výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péči. 

2. Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči ve věcech přenesené působnosti je 

nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti vyplývající ze zákona 

č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů vlastnictví státu k některým 

věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a je podřízen Ministerstvu 

financí. Je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené 

působnosti v oblasti bytů a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní 

rozvoj. 

3. Dále ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností 

ve zdravotnictví a sociální péči nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím 

přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví; v odvětví 

sociální péče je nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou 

působnost v odvětví sociální péče a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.“ 

a 

„Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

1. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví 

zdravotnictví, odvětví sociální péče a oblast sociální prevence. 

2. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí 

v oblasti účelové dotace ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb. 

3. Dále je odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence podřízen Ministerstvu vnitra v oblasti 

sociální prevence. 

4. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní 

správy v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

nahrazují slovy: 

„Odbor zdravotnictví 

1. Odbor zdravotnictví je odborem Magistrátu zřízeným pro úsek výkonu přenesené působnosti 

v oblasti zdravotnictví a v tomto odvětví nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy 

vykonávajícím přenesenou působnost a podřízen Ministerstvu zdravotnictví. 

2. Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy 

vykonávajícím činnosti vyplývající ze zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky, 

ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění 

pozdějších předpisů, a je podřízen Ministerstvu financí. 

3. Dále je ve věcech přenesené působnosti nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy 

vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví.“ 

a 

„Odbor sociálních věcí 

1. Odbor sociálních věcí je odborem Magistrátu zřízeným pro úsek výkonu přenesené působnosti 

v oblasti sociálních věcí a v tomto odvětví je nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy 

vykonávajícím přenesenou působnost a podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. 



2. Odbor sociálních věcí je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví sociální péče a oblast 

sociální prevence. V oblasti sociální prevence je podřízen Ministerstvu vnitra. 

3. Odbor sociálních věcí je ve věcech přenesené působnosti nadřízen orgánům městských částí 

hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti vyplývající ze zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky, ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo 

fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a je podřízen Ministerstvu financí. Je nadřízen orgánům 

městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti v oblasti bytů 

a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj. 

4. Odbor sociálních věcí je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti účelové dotace 

ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb.“ 

5. V Příloze č. 1 písm. E) se slova: 

„Odbor rozvoje a financování dopravy 

1. Odbor rozvoje a financování dopravy je odborem Magistrátu zřízeným pro výkon činnosti 

v oblasti rozvoje a organizace dopravy a financování dopravy. 

2. Dále odbor rozvoje a financování dopravy vykonává agendu nalezených a opuštěných silničních 

motorových vozidel. 

3. Odbor rozvoje a financování dopravy, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 

v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

a 

„Odbor dopravních agend 

1. Odbor dopravních agend je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast výkonu přenesené 

působnosti v dopravě. Vykonává funkci drážního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, 

dopravního úřadu, silničního správního úřadu a obecného stavebního úřadu pro stavby světelných 

signalizačních zařízení, portálů pro dopravně informační systémy a v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, i pro stavby 

prováděné v souvislosti s velkými dopravními stavbami, provádí kontroly taxislužby podle zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, a dále zabezpečuje činnosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Odbor dopravních agend ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí 

hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy a podřízen Ministerstvu 

dopravy, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu financí.“ 

nahrazují slovy: 

„Odbor dopravy 

1. Odbor dopravy je odborem Magistrátu zřízeným pro výkon činnosti v oblasti rozvoje, 

organizace a financování dopravy a dále zajišťuje agendu parkovacích oprávnění, údržbu komunikací, 

provádění zkoušek a vydávání osvědčení v oblasti taxislužby, rozvoj cyklistické a i pěší dopravy 

na území hlavního města Prahy, odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro osoby s tělesným 

postižením a vykonává agendu nalezených a opuštěných silničních motorových vozidel. 

2. Odbor dopravy na úseku státní správy v přenesené působnosti vykonává agendu dopravního 

úřadu týkající se licencí ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě, finanční způsobilosti dopravců a městské 

integrované dopravy, a dále provádí kontroly taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Odbor dopravy ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí hlavního 

města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy a podřízen Ministerstvu dopravy, 

Ministerstvu financí.“ 

a 



„Odbor pozemních komunikací a drah 

1. Odbor pozemních komunikací a drah je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast výkonu 

přenesené působnosti v dopravě. Vykonává funkci drážního správního úřadu, speciálního stavebního 

úřadu, silničního správního úřadu a obecného stavebního úřadu pro stavby světelných signalizačních 

zařízení, portálů pro dopravně informační systémy a v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, i pro stavby prováděné 

v souvislosti s velkými dopravními stavbami, a dále zabezpečuje činnosti podle zákona č. 247/2000 Sb., 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Odbor pozemních komunikací a drah ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům 

městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy 

a podřízen Ministerstvu dopravy a Ministerstvu pro místní rozvoj. 

3. Odbor pozemních komunikací a drah v samostatné působnosti zajišťuje koordinaci stavebních 

akcí na pozemních komunikacích, zpracovává koncepci řízení dopravních systémů a zabezpečuje úkoly 

celopražského významu v oblasti dopravy zejména ve spolupráci s Policií České republiky, Městskou 

policií hlavního města Prahy, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra.“ 

 

 

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 5. 2019. 



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“), a to konkrétně reorganizaci odboru správních činností 

ve zdravotnictví a sociální péči MHMP a odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, 

přičemž činnosti vykonávané těmito dvěma odbory budou rozděleny podle nové organizační struktury 

lépe odpovídající potřebám a zařazení služeb poskytovaných občanům; vytvoření nového oddělení 

účtárny evropských projektů v odboru účetnictví MHMP; dále reorganizaci oblasti dopravy spočívající 

v novém organizačním nastavení výkonu agend zajišťovaných v současné době odborem rozvoje 

a financování dopravy MHMP a odborem dopravních agend MHMP a nakonec také zrušení oddělení 

sportu v odboru školství, mládeže a sportu MHMP a organizační začlenění činností a zaměstnanců 

z tohoto oddělení do oddělení přímo řízeného ředitelkou daného odboru, které bude současně 

přejmenováno na oddělení sekretariátu a sportu v odboru školství, mládeže a sportu MHMP. 

Návrh organizačních změn spočívající v reorganizaci oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, která se 

týká dvou výše zmiňovaných odborů, spočívá v převedení činností a zaměstnanců, kteří jsou v současné 

době nesystematicky rozčleněni dle výkonu samostatné a přenesené působnosti do dvou nově vzniklých 

odborů, tj. odboru zdravotnictví MHMP a odboru sociální péče MHMP, přičemž do budoucna bude 

výkon samosprávy a státní správy jednotně vykonáván jedním odborem vždy podle dané oblasti 

působnosti. Změna v této oblasti vychází z výstupů procesně personálního auditu, který v uplynulých 

měsících na Magistrátu hlavního města Prahy probíhal. Na Magistrátu jsou v současné době dva odbory 

zabývající se oblastmi zdravotnictví a sociálních věcí (sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí, 

rodinná péče a prevence), kdy odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP vykonává 

samostatnou působnost a odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP zajišťuje 

aktivity spojené s výkonem přenesené působnosti. Takové rozdělení může být matoucí s ohledem 

na kvalitní poskytování služeb občanům a je neefektivní vzhledem ke kompetenčním sporům, které 

v praxi vyvstávají. Radě hl. m. Prahy se proto navrhuje zrušení obou uvedených odborů za současného 

vzniku dvou nových odborů, které již nebudou nadále členěny dle vykonávaných činností na přenesenou 

a samostatnou působnost, nýbrž budou komplexně řešit danou problematiku pro určitou oblast (tj. pro 

oblast zdravotnictví, resp. pro oblast sociálních věcí) kombinací výkonu jak státní správy, tak 

samosprávy, neboť tyto spolu úzce souvisejí. Touto organizační změnou dojde současně ke sladění 

praxe aplikované na jiných krajských úřadech, které vykonávají obdobnou agendu. 

S ohledem na požadavek zachování celistvosti daných oblastí dojde současně k přerozdělení 

příspěvkových organizací, které jsou metodicky a po odborné stránce usměrňovány jednotlivými 

odbory, a to tak, že odbor zdravotnictví MHMP bude spravovat příspěvkové organizace v oblasti 

zdravotnictví a pohřebnictví (tj. převezme agendu příspěvkových organizací zabývající se touto 

problematikou; logicky se bude jednat o výkon agendy spojený s příspěvkovou organizací Zdravotnické 

záchranné služby, Městské polikliniky, Pohřebního ústavu hl. m. Prahy ad.) a odbor sociálních věcí 

MHMP bude spravovat příspěvkové organizace v oblasti sociální práce a sociální péče (tj. Domovy pro 

seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením ad.). Původní oddělení v odboru správních 

činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP a v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 

MHMP budou v závislosti na vykonávané agendě převedena včetně činností a zaměstnanců do dvou 

nově zřízených odborů; současně bude zřízeno jedno nové oddělení zdravotní péče v odboru 

zdravotnictví MHMP. Nastavení takovéto struktury umožní efektivnější výkon služeb a zkvalitní 

celkový proces výkonu státní správy i samosprávy hlavního města Prahy v oblastech zdravotnictví 

a sociálních věcí. 



Radě hl. m. Prahy se dále navrhuje vytvoření nového oddělení účtárny evropských projektů v odboru 

účetnictví MHMP, který navazuje na dřívější vznik systemizovaných míst v oddělení sekretariátu, která 

byla vytvořena pro problematiku účtování projektů Operačních programů Praha a postupně i projektů 

spolufinancovaných z jiných fondů EU a odpovídá personálnímu posílení pro oblast zajištění funkce 

platebního orgánu za situace více různých programů s odlišnými pravidly. Reforma účetnictví z roku 

2010 přinesla do účtování této problematiky tolik nových povinností a postupů, že oddělené účtování 

o projektech je dnes velmi specifické, a proto se jeví vhodné a účelné, aby tato místa byla vyčleněna 

z oddělení sekretariátu ředitelky odboru a zařazena do samostatného oddělení, které dočasně zůstane 

pod přímým vedením ředitelky odboru. Toto nastavení organizační struktury je navrhováno s ohledem 

na lepší orientaci manažerů jednotlivých projektů v tom, na koho se mají obracet s požadavky k daným 

projektům a efektivnější koordinaci a spolupráci. 

Další navrhovanou změnou je reorganizace oblasti dopravy, konkrétně pak jejího financování, rozvoje 

a zajišťování agend v oblasti správního a stavebního úřadu spojeného s problematikou drážní, silniční 

a cyklistické dopravy, a dále činností spojených s kontrolou taxislužby a agendou zkušebních komisařů 

pro zkoušky o řidičská oprávnění. Jedná se o koncepční změnu, která je dána provázaností agendy 

vykonávané stávajícími odbory rozvoje a financování dopravy MHMP a odborem dopravních agend 

MHMP. Navrhované změny si kladou za cíl účelnější nastavení procesů a systému kooperace mezi 

jednotlivými odděleními vykonávajícími agendu v samostatné a přenesené působnosti. 

Poslední změna, která je navrhována Radě hl. m. Prahy, se vztahuje k organizačnímu začlenění činností 

vykonávaných oddělením sportu v odboru školství, mládeže a sportu MHMP pod přímý vliv a kontrolu 

ředitelky tohoto odboru. Cílem této změny je zjednodušení realizace koncepce sportu a tělovýchovy 

v hlavním městě Praze a efektivnější kontrola plnění úkolů v oblasti výstavby tělovýchovných zařízení 

a příjemců grantů. Vzhledem k významu a důležitosti nastavení grantového systému hlavního města 

Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy, včetně nezbytného zajišťování kontroly realizace grantových 

projektů, účelovosti čerpání a vyúčtování grantů spolufinancovaných také ze strukturálních fondů 

Evropské unie je zde zcela bezpochyby dána nezbytnost přímého řízení této agendy ředitelkou daného 

odboru.  

 

Účinnost organizačních změn se navrhuje k 1. 5. 2019. 
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