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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 368 ze dne 24. 2. 2020 
    

 P ů s o b n o s t 
        členů Rady hl. m. Prahy 

 
I. Všichni členové Rady hl. m. Prahy ve svěřených oblastech: 

1.  zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. 
Prahy, 

2.  předkládají Radě hl. m. Prahy návrhy rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy, 
3.  předkládají Radě hl. m. Prahy návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. 

Prahy v dané oblasti, vyhodnocují a kontrolují jejich účinnost a navrhují jejich změny 
a zdokonalení, 

4.  předkládají Radě hl. m. Prahy návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti, 
5.  sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy 

v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle 
bodu 4., 

6.  zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci 
svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich 
činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování, 

7.  sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených 
oblastech. 

 
II. Primátor hl. m. Prahy dále plní úkoly vyplývající pro primátora hl. m. Prahy z 

obecně závazných právních předpisů (zejména § 72 a 73 zákona o hl. m. Praze). 
 

 Primátor hl. m. Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi 
 hl. m. Prahy nebo hejtmanovi kraje.  

 
III. Náměstci primátora hl. m. Prahy dále plní úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené 

pod bodem II., pokud jej zastupují v plném rozsahu. Případně plní vymezené 
úkoly tak, jak je primátor hl. m. Prahy určí při rozhodnutí o způsobu 
zastupování.  

 
IV. Náměstci primátora hl. m. Prahy a další členové Rady hl. m. Prahy zabezpečují 

úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny Zastupitelstvem hl. m. 
Prahy. 

 
V. V nepřítomnosti primátora hl. m. Prahy je pověřen jeho zastupováním I. 

náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, neurčí-li 
primátor hl. m. Prahy jiného náměstka primátora hl. m. Prahy. 

 
Jednotliví členové Rady hl. m. Prahy mají svěřeny následující oblasti: 
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Primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů 
 
1. Oblast informatiky se zaměřením na: 

• eGovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky), 
• provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. 

Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti, 
• koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky. 

2. Oblast bezpečnosti se zaměřením na: 
• koordinaci městských organizací, které spravují technickou infrastrukturu v rámci 

hl. m. Prahy v oblasti zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. 
3. Oblast evropských fondů se zaměřením na: 

• úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů 
z programového období Evropské unie 2007-2013, 

• zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Evropského sociálního fondu v rámci multifondového Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR v programovém období Evropské unie 2014-2020, 

• aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních 
titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu, 

• přípravu čerpání finančních prostředků Evropské unie v období po roce 2021. 

4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na: 
•   udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy, 
• užití znaku a vlajky hl. m. Prahy, 
• místní názvosloví. 

5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na: 
• vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České 

republiky, 
• koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, 

ministerstvům a ostatním orgánům státní správy. 
6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na: 

• koordinaci zahraničně-politických vztahů, 
• vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních 

organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou, 
• problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy 

v Bruselu. 
 
I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu 
 
1. Oblast územního rozvoje a územního plánu se zaměřením na: 

• přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického 
plánu hl. m. Prahy, 
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• tvorbu územního plánu a jeho změn, 
• sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik 

jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy, 
• zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a 

urbanistických programů hl. m. Prahy, 
• využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy, 
• rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy, 
• projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky. 

 
Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 
bezpečnosti 
 
1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na: 

• řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy, 
• rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy, 
• optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. 

m. Prahy, 
• výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy. 

2. Oblast životního prostředí se zaměřením na: 
• posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí, 
• přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově 

s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod, 
• péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a 

odvod znečištěné vody, 
• ekologickou a klimatickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje, 
• informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí, 
• efektivní správu a rozvoj ploch městské zeleně v kompetenci hl. m. Prahy, 
• tvorbu a následné naplňování Územní energetické koncepce hl. m. Prahy, 
• ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace 

působící na území hl. m. Prahy, 
• rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu, 
• zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování 

dopadů na životní prostředí, 
• zemědělství a šetrné hospodaření na zemědělské půdě. 

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na: 
• fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

4. Oblast bezpečnosti se zaměřením na: 
• koordinaci činností v oblasti krizového managementu a ochrany obyvatelstva, 
• organizaci, koordinaci a vztahy hl. m. Prahy k záchranným a bezpečnostním 

složkám hl. m. Prahy při řešení mimořádných událostí a mimo ně, 
• přípravu a zprovoznění protipovodňových opatření v době krizového stavu, 
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• zabezpečení jednotek sborů dobrovolných hasičů, zřizovaných městskými částmi 
hl. m. Prahy, technikou a nezbytným zázemím, 

• přípravu a realizaci celoměstských bezpečnostních cvičení, 
• organizaci, koordinaci a rozvoj Městského kamerového systému, Městského 

rádiového systému a Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva, 
• řízení Městské policie hl. m. Prahy, vč. Inspekce Městské policie hl. m. Prahy, 
• tvorbu a následné naplňování koncepce fungování Městské policie hl. m. Prahy, 
• pomoc prostřednictvím Nadačního fondu Bezpečná Praha. 

5. Oblast prevence kriminality se zaměřením na: 
• zpracování krajské koncepce prevence kriminality, 
• koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce 

hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Policie ČR, Městské policie hl. m.  
Prahy a nestátních neziskových organizací, 

• grantové řízení v oblasti prevence kriminality, 
• sledování nových hrozeb a trendů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a 

aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení. 
 
Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy 
 
1. Oblast dopravy se zaměřením na: 

• výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města, 
• rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu, 
• koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů, 
• řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón), 
• rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování 

cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. 
půjčoven kol apod.), 

• rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy, 
• spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci, 
• koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. 

m. Prahy, 
• spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst 

v oblasti hromadné dopravy, 
• řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích (BESIP), 
• problematiku taxislužby. 
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Náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu 
 
1. Oblast finanční politiky se zaměřením na: 

• návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření, 
• sledování plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu a navrhování opatření k 

zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku, 
• sledování a vyhodnocování efektivity finančních prostředků vynakládaných 

z rozpočtu hl. m. Prahy, 
• kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření hl. m. Prahy, 
• práci s cizími zdroji v rozpočtu hl. m. Prahy a optimalizaci dluhové služby hl. m. 

Prahy vč. spolupráce na ratingovém hodnocení hl. m. Prahy, 
• jednání se státními institucemi o jejich finanční spoluúčasti na činnostech a 

projektech realizovaných hl. m. Prahou, 
• vymezení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, 
• přípravu střednědobého výhledu rozpočtu hl. m. Prahy, 
• návrhy způsobu financování investičních záměrů hl. m. Prahy, 
• spolupráci při zadání a vyhodnocení výsledků přezkumu hospodaření hl. m. Prahy. 

2. Oblast výstavnictví se zaměřením na: 
• koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště Praha. 

3. Oblast správy majetku se zaměřením na: 
• koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Pražské tržnice v Holešovicích. 

 
Radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů 
 
1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na: 

• zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům, 
• svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání 

záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. 
Prahy při jejich majetkoprávních jednáních, 

• úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem 
efektivního rozvoje města, 

• majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, 

• ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy, 
• spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy, 
• plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu 

k oprávněným fyzickým a právnickým osobám, 
• správu, opravy, údržbu a využití městského nemovitého majetku vyjma městského 

bytového fondu, 
• obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy v souvislosti 

s nemovitým majetkem, 
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• správu akciového portfolia hl. m. Prahy vč. souvisejících majetkových akvizic, 
• plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků, 
• bezúplatná nabytí majetku, 
• evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem zřízených organizací a 

majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy a jimi zřízeným organizacím, 
• vztahy hl. m. Prahy ke Státnímu pozemkovému úřadu České republiky a Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví 
 
1. Oblast sociální politiky se zaměřením na: 

• činnosti spojené se správou a rozvojem sítě sociálních služeb pro občany hl. m. 
Prahy,  

• grantovou a dotační politiku v oblasti sociálních služeb, 
• grantovou politiku v oblasti rodinné politiky, 
• činnosti a rozvoj služeb v oblasti péče o rodinu,  
• činnosti a rozvoj návazných či doplňujících služeb a projektů v oblasti sociální 

politiky, 
• činnost a rozvoj sociálních a návazných služeb zřizovaných hl. m. Prahou, 
• spolupráci s organizacemi zřizovanými církvemi, náboženskými společnostmi, 

spolky a dalšími neziskovými organizacemi v sociální oblasti, 
• spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky, 
• činnosti zaměřené na řešení specifických sociálních problémů osob žijících na 

území hl. m. Prahy. 
2. Oblast zdravotnictví se zaměřením na: 

• grantovou politiku v oblasti zdravotnictví, 
• grantovou politiku v oblasti protidrogové prevence, 
• grantovou politiku v oblasti primární prevence, 
• podporu zajištění lékařských služeb první pomoci, pohotovostní stomatologické 

služby, sítě pohotovostních lékáren, 
• podporu poskytovatelů zdravotních služeb a projektů v oblasti zdravotnictví na 

území hl. m. Prahy, 
• spolupráci s organizacemi zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi, 

spolky a dalšími neziskovými organizacemi v oblasti zdravotnictví, 
• činnost a rozvoj zdravotních služeb zřizovaných hl. m. Prahou, 
• činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a zajištění provázanosti 

činností integrovaného záchranného systému, 
• podporu zajištění realizace protidrogové politiky na území hl. m. Prahy a zajištění 

oblasti primární prevence. 
3. Oblast pohřebnictví se zaměřením na: 

• činnost a rozvoj služeb hl. m. Prahy v oblasti pohřebnictví, 
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• péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, 
které zajišťuji tuto péči. 

 
 
 
Radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení 
 
1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na: 

• posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy, a vnitřních předpisů 
orgánů hl. m. Prahy, 

• předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
• vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím, 
• tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů 

hl. m. Prahy. 
2. Oblast veřejné správy se zaměřením na: 

• rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy – Statut 
hl. m. Prahy, 

• vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti. 
3. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na: 

• koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy. 
4. Oblast bydlení se zaměřením na: 

• koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové 
výstavby, 

• majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových 
družstev, 

• legislativní a organizační podporu směřující k urychlení bytové výstavby na území 
hl. m. Prahy a vytvoření podmínek pro různé typy bytové výstavby na území hl. 
m. Prahy. 

 
Radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání 
 
1. Oblast školství se zaměřením na: 

• rozvoj školství včetně školství alternativního, 
• sledování a hodnocení kvality vzdělávání, 
• činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení, 
• informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti 

samosprávy, 
• záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství, 
• podporu sportu ve školách. 
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2. Oblast sportu se zaměřením na: 
• činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi 

a spolky, 
• grantovou politiku v oblasti sportu, 
• přímé investice do oblasti sportu. 

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na: 
• spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a spolky, která se zabývají péčí 

o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže. 
4. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na: 

• problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí, 
• spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými 

školami v otázkách vědy a výzkumu, 
• podporu rozvoje inovačních technologií. 

5. Oblast podpory podnikání se zaměřením na: 
• podporu malého a středního podnikání. 

 
Radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu 
 
1. Oblast kultury se zaměřením na: 

• podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových 
kulturních projektů, 

• spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit 
kulturní rozvoj města, 

• organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí, 
• spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury. 

2. Oblast památkové péče se zaměřením na: 
• správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na 

území hl. m. Prahy, 
• podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty. 

3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na: 
• spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými 

společnostmi, 
• zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek. 

4. Oblast výstavnictví se zaměřením na: 
• koncepci výstavnictví na území hl. m. Prahy. 

5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na: 
• podporu zahraniční turistiky, 
• podporu kongresové turistiky. 

6. Oblast národnostních menšin se zaměřením na: 
• spolupráci se spolky národnostních menšin, organizacemi a institucemi, 

zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin, 
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• integraci cizinců a romskou problematiku. 
 
Radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti 
 
1. Oblast bydlení se zaměřením na: 

• spolupráci na koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti 
bydlení a bytové výstavby, 

• správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
• zajištění bytů pro sociální účely, 
• záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky, 
• spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby, 
• transformaci bytového fondu. 

2. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na: 
• přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace 

protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů 
hl. m. Prahy, 

• koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, 
upozorňujících na možné korupční jednání. 

3. Oblast transparentnosti se zaměřením na: 
• rozvoj otevřených dat, 
• občanskou participaci. 

 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 368 ze dne 24. 2. 2020

1 Asociace krajů České republiky IČO 70933146 zájm. sdruž. práv. osob PRM MHMP
2 Svaz měst a obcí České republiky IČO 63113074 spolek PRM MHMP
3 Cena Karla IV. IČO 60456965 zájm. sdruž. práv. osob AMP MHMP
4 prg.ai, z. s. IČO 8345091 spolek PRI MHMP

1 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IČO 70883858 příspěvková organizace UZR MHMP

1 Lesy hl. m. Prahy IČO 45247650 příspěvková organizace OCP MHMP
2 Příměstský park Trojská kotlina z.s. IČO 7334508 spolek* OCP MHMP
3 Botanická zahrada hl. m. Prahy IČO 64572 příspěvková organizace OCP MHMP
4 Zoologická zahrada hl. m. Prahy IČO 64459 příspěvková organizace OCP MHMP
5 Správa služeb hlavního města Prahy IČO 70889660 příspěvková organizace BEZ MHMP
6 NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA IČO 27653439 nadační fond BEZ MHMP

1 Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) IČO 60437359 příspěvková organizace ODO MHMP
2 Technická správa komunikací hlavního města Prahy IČO 63834197 příspěvková organizace ODO MHMP
3 Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. IČO 1911996 spolek ODO MHMP
4 CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. IČO 3519996 spolek ODO MHMP

1 Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci IČO 63347 státní podnik ROZ MHMP
2 Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" IČO 64092 státní podnik ROZ MHMP

1 Centrum sociálních služeb Praha IČO 70878277 příspěvková organizace SOV MHMP
2 Dětské centrum Paprsek IČO 70875413 příspěvková organizace SOV MHMP
3 Domov Maxov IČO 70872651 příspěvková organizace SOV MHMP
4 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice IČO 70872708 příspěvková organizace SOV MHMP
5 Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn IČO 70874387 příspěvková organizace SOV MHMP
6 Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice IČO 70879567 příspěvková organizace SOV MHMP
7 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická IČO 70873046 příspěvková organizace SOV MHMP
8 Domov pro seniory Ďáblice IČO 70875839 příspěvková organizace SOV MHMP
9 Domov pro seniory Dobřichovice IČO 70875880 příspěvková organizace SOV MHMP

10 Domov pro seniory Elišky Purkyňové IČO 70875316 příspěvková organizace SOV MHMP
11 Domov pro seniory Háje IČO 70875111 příspěvková organizace SOV MHMP
12 Domov pro seniory Heřmanův Městec IČO 70876258 příspěvková organizace SOV MHMP
13 Domov pro seniory Hortenzie IČO 70876886 příspěvková organizace SOV MHMP
14 Domov pro seniory Chodov IČO 70876606 příspěvková organizace SOV MHMP
15 Domov pro seniory Kobylisy IČO 70872996 příspěvková organizace SOV MHMP
16 Domov pro seniory Krč IČO 70874212 příspěvková organizace SOV MHMP
17 Domov pro seniory Malešice IČO 70875707 příspěvková organizace SOV MHMP
18 Domov pro seniory Nová slunečnice IČO 71294287 příspěvková organizace SOV MHMP
19 Domov pro seniory Pyšely IČO 70871256 příspěvková organizace SOV MHMP
20 Domov pro seniory Zahradní Město IČO 70878030 příspěvková organizace SOV MHMP
21 Domov Rudné u Nejdku IČO 70890285 příspěvková organizace SOV MHMP
22 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa IČO 70872741 příspěvková organizace SOV MHMP
23 Domov se zvláštním režimem Terezín IČO 70875308 příspěvková organizace SOV MHMP
24 Domov sociálních služeb Vlašská IČO 70875430 příspěvková organizace SOV MHMP
25 Domov Svojšice IČO 70876720 příspěvková organizace SOV MHMP
26 Domov Zvíkovecká kytička IČO 70887195 příspěvková organizace SOV MHMP
27 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna IČO 70872686 příspěvková organizace SOV MHMP
28 Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice IČO 70875324 příspěvková organizace SOV MHMP
29 Palata - Domov pro zrakově postižené IČO 70872783 příspěvková organizace SOV MHMP
30 Centrum léčebné rehabilitace IČO 45245649 příspěvková organizace ZDR MHMP
31 Dětský domov Charlotty Masarykové IČO 874957 příspěvková organizace ZDR MHMP
32 Městská nemocnice následné péče IČO 45245843 příspěvková organizace ZDR MHMP
33 Městská poliklinika Praha IČO 128601 příspěvková organizace ZDR MHMP
34 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy IČO 638927 příspěvková organizace ZDR MHMP
35 Metropolitní nemocnice Na Františku IČO 8297517 příspěvková organizace ZDR MHMP
36 Olivova dětská léčebna, o.p.s. IČO 25689371 obecně prosp. spol. ZDR MHMP
37 Správa pražských hřbitovů IČO 45245801 příspěvková organizace ZDR MHMP

1 Muzeum paměti XX. století, z.ú. IČO 8694508 zapsaný ústav PRI MHMP

1 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 IČO 60449004 příspěvková organizace SML MHMP

Věcná příslušnost
členů Rady hl. m. Prahy k organizacím,

jejichž je hl. m. Praha zřizovatelem, zakladatelem, členem aj.

Radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová

Radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová

Radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček

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

Primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 368 ze dne 24. 2. 2020

Primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib

1 Operátor ICT, a.s. IČO 2795281

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček

1 Kolektory Praha, a.s. IČO 26714124
2 Pražská vodohospodářská společnost a.s. IČO 25656112
3 Pražské služby, a.s. IČO 60194120
4 Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224
5 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. IČO 26496402

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost IČO 5886
2 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. IČO 3447286

Náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.

1 Kongresové centrum Praha, a.s. IČO 63080249
2 PPF banka a.s. IČO 47116129
3 Výstaviště Praha, a.s. IČO 25649329

Radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr

1 Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO 44269595
2 CHEMAPOL GROUP, a.s. (v konkursu) IČO 744
3 Pražská energetika Holding a.s. IČO 26428059
4 Pražská plynárenská Holding a.s. IČO 26442272
5 Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČO 25672541
6 TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO 409316

Radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková

1 Obecní dům, a.s. IČO 27251918
2 Prague City Tourism a.s. IČO 7312890

Funkční příslušnost 
členů Rady hl. m. Prahy k akciovým společnostem, 
ve kterých má hl. m. Praha přímý majetkový podíl
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