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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE     
 Magistrátu hlavního města Prahy 

 
č. 1/2016   

 
k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti   

vydané dne 1. února 2016 pod č.j. MHMP 76818/2016               
 
 

Preambule 
 

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) vydává podle § 81 odst. 5 písm. d) zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), a s přihlédnutím k Organizačnímu 
řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schválenému jako příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 528 ze dne 17. 3. 
2015, ve znění pozdějších změn, toto nařízení. Uvedené pojmy v tomto nařízení, jako jsou např. zaměstnanec, 
vedoucí zaměstnanec, ředitel či jiná osoba, označují v textu jak muže, tak i ženu. 

 
 

Článek 1. 
Obecné ustanovení  

 
(1) Nařízení ředitele Magistrátu určuje a specifikuje jednotlivým sekcím Magistrátu a odborům Magistrátu 

výkon a rozsah požadovaných úkolů a stanovuje při výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti (dále jen 
„přenesená působnost“) nadřízenost orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou 
působnost ve stanovených oblastech a podřízenost ministerstvům nebo dalším ústředním správním úřadům podle 
zvláštních právních předpisů.  

 
(2) Úkoly jednotlivých odborů Magistrátu v přenesené působnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení 

jsou kódované. K jednotlivým kódům se váže právní úprava, na jejímž základě je příslušný úkol vykonáván. 
 
 

Článek 2. 
Přechodná ustanovení 

 
S ohledem na rozsah zpracovaných dat spojených s úkoly v přenesené působnosti jsou (do doby vytvoření 

systému jejich evidování) data o vztahu právní úpravy přenesené působnosti všech odborů Magistrátu k jednotlivým 
kódům, ve smyslu článku 1 odst. 2) tohoto nařízení, k dispozici v oddělení organizačním a sekretariátu ředitele 
Magistrátu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“. 

 
 

Článek 3. 
Aktualizace 

 
Ředitelé všech odborů Magistrátu zabezpečují v závislosti na provedených legislativních změnách 

aktualizaci úkolů v přenesené působnosti v součinnosti s odborem „Kancelář ředitele Magistrátu“, oddělením 
organizačním a sekretariátu ředitele Magistrátu. 

 
 

Článek 4. 
Zrušovací ustanovení 

 
Tímto nařízením se ruší  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 1/2014  k úkolům odborů 

Magistrátu hlavního města Prahy  při výkonu státní správy v přenesené působnosti, vydané  dne  14. srpna 2014 pod 
č.j. S-MHMP 1172662/2014 RED. 
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Článek 5. 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2016. 

 
 
 
 

 
 
 

JUDr. Martina D ě v ě r o v á , MPA   
v. r.  

ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 

 
 
 
 
 
 
Příloha: Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti 
 
ODPOVÍDÁ:  všichni vedoucí zaměstnanci MHMP  
URČENO:       všem odborům MHMP a zvláštním organizačním jednotkám MHMP 
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