
 

 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1755 

ze dne  8.11.2011 

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. 1. 2012 změnu názvu oddělení sekretariátu odboru kontrolních 

činností MHMP na oddělení právních činností a organizačních agend odboru 
kontrolních činností MHMP 

2.  s účinností od 1. 1. 2012 zřízení oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací 
a mimořádných kontrol odboru kontrolních činností MHMP 

3.  s účinností od 1. 1. 2012 zřízení oddělení tematických kontrol odboru kontrolních 
činností MHMP 

4.  s účinností od 1. 1. 2012 zrušení oddělení finanční kontroly příspěvkových 
organizací a delimitaci činností a zaměstnanců z tohoto oddělení do oddělení 
finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol odboru 
kontrolních činností MHMP 

5.  s účinností od 1. 1. 2012 zrušení oddělení mimořádných kontrol a delimitaci činností 
a zaměstnanců tohoto oddělení do oddělení finanční kontroly příspěvkových 
organizací a mimořádných kontrol a oddělení tematických kontrol odboru kontrolních 
činností MHMP 

6.  s účinností od 1. 1. 2012 zřízení oddělení sekretariátu v odboru kontrolních činností 
MHMP 

7.  změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schváleného jako 
příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 15 ze dne 11. 1. 2011, ve 
znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 



 

 

I I .   u k l á d á  
1.  řediteli MHMP 

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

Termín: 1.1.2012 

2.  provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I.1. až I.6. tohoto usnesení 
Termín: 1.1.2012 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ing. Karel Březina 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel MHMP  
Tisk: R-5320  
Provede: ředitel MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1755 ze dne  8. 11. 2011 
 
 

Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 15 ze dne 11.1.2011, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 103 ze dne 
1.2.2011, usnesení Rady hl. m. Prahy č. 904 ze dne 21. 6. 2011 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1438 
ze dne 27. 9. 2011, se mění takto: 
 
S účinností od 1.1.2012 se v Článku 3 odst. 2 písm. a) slova: 

 
„OKC – odbor kontrolních činností  
 

• odd. finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MČ 
• odd. finanční kontroly příspěvkových organizací 
• odd. finanční kontroly škol a školských zařízení  
• odd. finanční kontroly veřejných finančních podpor 
• odd. stížností 
• odd. mimořádných kontrol 
• odd. metodiky kontrolních činností 
• odd. sekretariátu 

 
nahrazují slovy: 
 

„OKC – odbor kontrolních činností  
 

• odd. právních činností a organizačních agend 
• odd. finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MČ 
• odd. finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol 
• odd. finanční kontroly škol a školských zařízení 
• odd. finanční kontroly veřejných finančních podpor 
• odd. stížností 
• odd. tematických kontrol 
• odd. metodiky kontrolních činností 
• odd. sekretariátu.“. 

 



 

 

Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh organizačních změn v odboru kontrolních činností Magistrátu 
hl. m. Prahy (OKC MHMP), který navazuje na reorganizaci Magistrátu hl. m. Prahy schválenou 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 15 ze dne 11. 1. 2011, kterým došlo ke sloučení odboru stížností, 
mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy (OMK MHMP) 
s odborem finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hl. m. Prahy (OFK MHMP) v 
OKC MHMP. Ředitelka OKC MHMP byla jmenována do funkce dne 10. 5. 2011, a to usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 585 z téhož dne.   

Z důvodu zajištění efektivity nově vzniklého OKC MHMP vyvstala potřeba k provedení 
organizačních změn, kterých sloučením OMK MHMP a OFK MHMP dosaženo nebylo (bylo 
zachováno původní schéma obou odborů, se zachováním původní pracovní náplně všech oddělení).  

Nově navrhovaná struktura garantuje pokrytí všech úseků pracovních činností v oblasti kontroly, a to 
jak v souladu s Organizačním řádem Magistrátu hl. m. Prahy, tak s ohledem na aktuální potřeby hl. m. 
Prahy v oblasti kontrolních činností. Nově navrhované uspořádání oddělení OKC MHMP plně 
respektuje skutečnou pracovní náplň jednotlivých oddělení a je koncipováno tak, aby zajistilo řádný 
chod OKC MHMP.  

S ohledem na význam kontrolní činnosti na úseku finanční kontroly příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy a vzrůstajícím požadavkům na mimořádné kontrolní akce je navrhováno vytvoření oddělení 
finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol, které vznikne z původního 
oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací a personálním posílením 4 kontrolorů původně 
zařazených v samostatném oddělení mimořádných kontrol (tomuto bude svěřena oblast tématických 
kontrol). 

Nově navrhované oddělení tématických kontrol tak bude sestaveno ze zbylých zaměstnanců 
zařazených do původního oddělení mimořádných kontrol (jedná se o 60 % původního stavu 
pracovních míst a vedoucího oddělení), kteří již v současné době tématické kontroly fakticky 
vykonávají a mají v této oblasti zkušenosti. 

Oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření městských částí bude s ohledem na jeho 
význam posíleno o dva zaměstnance (ze současných kapacit OKC MHMP).  

Oddělení sekretariátu vykonává agendu týkající se zajišťování přípravy podkladů pro orgány činné 
v trestním řízení, včetně zpracování návrhů trestních oznámení podávaných ředitelem Magistrátu hl. 
m. Prahy, agendu k zajištění úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy a v této 
oblasti spolupracuje s věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy, agendu ve věci vypracování 
připomínek k návrhům nových právních předpisů a návrhům nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, 
včetně předkládání návrhů na jejich změny, a dále zajišťuje agendu k šetření a vyřizování vybraných 
stížností směřujících vůči činnosti odborů Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a 
příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Vzhledem k tomu, že zajištění uvedených agend 
odpovídá jak personálnímu obsazení oddělení sekretariátu, tak náplni pracovní činnosti zaměstnanců 
do tohoto oddělení zařazených,  je na místě jeho přejmenování, odpovídající reálné činnosti oddělení. 
Z tohoto důvodu je navrhována změna v přejmenování oddělení sekretariátu na oddělení právních 
činností a organizačních agend, se zachováním původní pracovní náplně a personálního obsazení, 
které bude sníženo o jedno pracovní místo (systemizované místo k posílení zajištění administrativních 
úkolů sekretariátu ředitelky OKC MHMP).  

Na oddělení metodiky kontrolních činností je zamýšleno snížení počtu zaměstnanců o 3 pracovní 
místa, o která budou posíleny oddělení  finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření městských 
částí (2 pracovní místa) a oddělení finanční kontroly veřejných finančních podpor (1 pracovní místo).  



 

 

Oddělení finanční kontroly veřejných finančních podpor a oddělení stížností jsou ponechána beze 
změn. 

S ohledem na zajištění agendy sekretariátu ředitelky OKC MHMP je navrhován vznik oddělení 
sekretariátu (současné oddělení má zcela odlišnou pracovní náplň, viz navrhována změna názvu), které 
bude složeno z pracovních míst vedoucího oddělení a 2 zaměstnanců administrativy.  

Realizací předloženého návrhu dojde ke zvýšení efektivity a kvality kontrolních výstupů OKC MHMP 
v oblastech samostatné i přenesené působnosti. 
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