Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2104
ze dne 26.8.2016
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

s účinností od 1. 9. 2016 zřízení oddělení vizuální komunikace v odboru komunikace
a marketingu Magistrátu hlavního města Prahy

2.

s účinností od 1. 9. 2016 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města
Prahy, schváleného jako příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 528 ze dne
17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

s účinností od 1. 9. 2016 zvýšení limitu počtu zaměstnanců hlavního města Prahy
pro rok 2016 o 7 zaměstnanců

4.

s účinností od 1. 9. 2016 zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci Magistrátu
hlavního města Prahy o 21, tj. celkem na 2242 systemizovaných míst

5.

zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru personálního MHMP na rok 2016 v kap.
0924, § 6171, pol. 5011 o částku 3.320,0 tis. Kč, pol. 5031 o částku 830,0 tis. Kč,
pol. 5032 o částku 298,8 tis. Kč a pol. 5424 o částku 33,2 tis. Kč, celkem tedy o
částku 4.482,0 tis. Kč, za současného snížení o stejnou částku v kap. 1016, § 6409 neúčelová rezerva

6.

úpravu limitů prostředků na platy pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazené
do Magistrátu hlavního města Prahy o 3.320,0 tis. Kč

II.

ukládá
1. ředitelce MHMP
1. realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
I.1. tohoto usnesení
Termín: 1.9.2016
2.

provést pracovněprávní jednání vyplývající z bodu I. tohoto usnesení
Termín: 1.9.2016

3.

zajistit realizaci bodu I.4. tohoto usnesení
Termín: 1.9.2016

2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zvýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy dle bodu
I.3. a I.6. tohoto usnesení
Termín: 1.9.2016
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.5. tohoto usnesení
Termín: 1.9.2016

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

ředitelka MHMP
R-22794
ředitelka MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2104 ze dne 26. 8. 2016
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015,
usnesení Rady HMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1861 ze dne
11. 8. 2015, usnesení Rady HMP č. 697 ze dne 29. 3. 2016 a usnesení Rady HMP č. 1254 ze
dne 24. 5. 2016 se mění takto:
V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova:
„OKM – odbor komunikace a marketingu
•
•
•

odd. sekretariátu
odd. komunikace
odd. marketingu“

nahrazují slovy:
„OKM – odbor komunikace a marketingu
•
•
•
•

odd. sekretariátu
odd. komunikace
odd. marketingu
odd. vizuální komunikace.“.

Důvodová zpráva k usnesení Rady hlavního města Prahy

k tisku č. R-22794

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“) a zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci MHMP,
a to konkrétně v odboru kontrolních činností MHMP, v odboru legislativním a právním MHMP,
v odboru územního rozvoje MHMP a ve zvláštních organizačních jednotkách MHMP, v celkovém
počtu 21 systemizovaných míst. Konkrétní důvody změny Organizačního řádu MHMP a
navrhovaného zvýšení počtu systemizovaných míst jsou specifikovány níže vždy ve spojitosti
k danému odboru MHMP, resp. zvláštním organizačním jednotkám MHMP.
Odbor komunikace a marketingu MHMP
Radě hl. m. Prahy se navrhuje zřízení oddělení vizuální komunikace v odboru komunikace a
marketingu MHMP s tím, že se navrhuje navýšení počtu systemizovaných míst o 3 systemizovaná
místa. Oddělení vizuální komunikace bude zajišťovat jednotnou vizuální prezentaci Magistrátu vůči
veřejnosti s cílem působit co nejefektivnějším způsobem vzhledem ke sdělovaným informacím a za
využití moderních technologií.
Odbor kontrolních činností MHMP
Radě hl. m. Prahy se navrhuje navýšení počtu systemizovaných míst o 4 systemizovaná místa,
a to v oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření městských částí odboru kontrolních
činností MHMP z důvodu nárůstu počtu žádostí městských částí o provedení přezkoumání jejich
hospodaření. Počet žádostí vzrostl za posledních 12 let o 31,6 %, přičemž přezkoumání hospodaření,
jež musí MHMP zabezpečit, je zajišťováno stále stejným počtem kontrolorů.
Magistrát hl. m. Prahy v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“) přezkoumává
v přenesené působnosti hospodaření městských částí hl. m. Prahy, které o to požádají nebo které si
přezkoumání hospodaření včas nezajistí, resp. do 31. ledna nemají uzavřenu smlouvu s auditorem
o provedení přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní rok, což vychází z ustanovení § 4
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí„).
Od roku 2005 došlo ke značnému nárůstu počtu městských částí hl. m. Prahy, které o přezkoumání
hospodaření požádaly Magistrát. Za rok 2005 přezkoumával Magistrát hospodaření 30 městských
částí, tj. 52,6 % z celkového počtu 57 MČ, a za rok 2016 bude přezkoumávat 48 městských částí, tj.
84,2 % z celkového počtu MČ, z čehož vyplývá, že se počet městských částí přezkoumávaných
MHMP za posledních 12 let zvýšit celkem o 18 MČ, tj. o 31,6 % z celkového počtu MČ.
Výkon přezkoumání hospodaření je od roku 2005 zajišťován stále stejným počtem zaměstnanců
odboru kontrolních činností MHMP, přičemž již při provádění přezkoumání hospodaření za rok 2014,
kdy Magistrát obdržel oproti roku 2013 o dvě žádosti MČ o přezkoumání hospodaření více (navíc
v dodatečném termínu - v listopadu a prosinci 2014), bylo vytížení kontrolorů pověřených výkonem
přezkoumání na hranici únosnosti. V roce 2015 obdržel Magistrát oproti roku 2014 ještě o 4 žádosti
MČ o přezkoumání hospodaření (za rok 2015) více. Z toho jedna žádost byla dodatečná (podaná
až v prosinci roku 2015), přičemž plány přezkoumání jsou zpracovány a odeslány na MF ČR
ve stanoveném termínu do 21. 7. 2015. Nyní, v roce 2016, obdržel MHMP opět 48 žádostí městských
částí o provedení přezkoumání jejich hospodaření za současný rok (2016).

Důvodová zpráva k usnesení Rady hlavního města Prahy

k tisku č. R-22794

Podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze je hlavní město Praha povinno zajistit
výkon přenesené působnosti, přičemž ze státního rozpočtu obdrží příspěvek na výkon přenesené
působnosti. Bez zvýšení počtu kontrolorů pověřených výkonem přezkoumání hospodaření bude velmi
obtížné kvalitně zajistit provedení všech 48 přezkoumání hospodaření za rok 2016 Magistrátem tak,
aby bylo pečlivě a na vysoké odborné úrovni prověřeno všech 15 předmětů přezkoumání
vyjmenovaných v ustanovení § 2 zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, resp. nebylo by možné garantovat provedení přezkoumání
hospodaření všech městských částí za rok 2016 v takovém rozsahu, hloubce a kvalitě jako dosud.
Z kapacitních a časových důvodů by byl např. prověřován procentuálně nižší vzorek dokladů, tj.
kontrolní vzorky by měly nižší vypovídací schopnost, a tím by nebylo zajištěno objektivní hodnocení
výsledků přezkoumání u jednotlivé městské části.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je Radě navrhováno zvýšení počtu systemizovaných míst
v oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření městských částí odboru kontrolních
činností MHMP, a to o 4 systemizovaná místa, jelikož již po tři roky je potřeba vytvořit novou
kontrolní skupinu o 3 kontrolorech a nutno obsadit 1 pracovní místo kontrolorem prověřujícím oblast
investic, včetně dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
Odbor legislativní a právní MHMP
Radě hl. m. Prahy se navrhuje navýšení počtu systemizovaných míst o 4 systemizovaná místa,
a to v oddělení grantové podpory odboru legislativního a právního MHMP. Usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 bylo s účinností od 1. 4. 2015 zřízeno oddělení grantové podpory
v odboru veřejných zakázek MHMP, které bylo následně usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1254 ze dne
24. 5. 2016 převedeno z odboru veřejných zakázek MHMP do odboru legislativního a právního
MHMP s tím, že v předchozím odboru (veřejných zakázek MHMP) ani v odboru legislativním
a právním MHMP nebylo dosud zapojeno do činnosti a nebyla vytvořena systemizovaná místa.
Oddělení grantové podpory zajišťuje v souladu s přílohou č. 1 (Základní činnosti jednotlivých odborů
MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP) k Organizačnímu řádu schválenému jako příloha
č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn, činnosti na úseku
grantové podpory.
V souvislosti s uvedeným převedením oddělení grantové podpory do odboru legislativního a právního
MHMP se navrhuje vznik 6 systemizovaných míst, a to konkrétně vedoucí oddělení grantové podpory
(právník), 3 odborní referenti (právníci), 1 referent – metodik grantových řízení a 1 referent
grantových řízení. V této souvislosti je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na navýšení počtu
systemizovaných míst o 4 systemizovaná místa tak, aby oddělení grantové podpory mohlo začít plnit
svou funkci v rámci organizační struktury Magistrátu.
Odbor územního rozvoje MHMP
Radě hl. m. Prahy se navrhuje navýšení počtu systemizovaných míst o 5 systemizovaných míst,
a to v oddělení pořizování dílčích dokumentací odboru územního rozvoje MHMP. Usnesením Rady
hl. m. Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 bylo rozhodnuto o přejmenování a reorganizaci tehdejšího
odboru stavebního a územního plánu MHMP. Kromě jiného bylo rozhodnuto s účinností od 1. 4. 2015
o vytvoření zvláštního oddělení pro pořizování dílčích dokumentací v odboru územního rozvoje
MHMP, a to v počtu 5 - 6 nových zaměstnanců (úředníků – pořizovatelů) včetně vedoucího oddělení.
Oddělení se má urgentně věnovat pořizování územních studií a regulačních plánů pořizovaných
z podnětu pro jednotlivé městské části.

Důvodová zpráva k usnesení Rady hlavního města Prahy

k tisku č. R-22794

Odbor územního rozvoje již od roku 2006, tj. od doby účinnosti nového stavebního zákona – zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), který přinesl obrovský nárůst agendy pro výkon činností
pořizovatele v oblasti územního plánování, odmítal výše uvedené pořizovat především vzhledem ke
svým kapacitním možnostem. V tomto duchu také odpovídal v uplynulých letech na četné dotazy a
žádosti MČ a nadřízeného orgánu ( MMR) o pořízení závazných podrobnějších dílčích územně
plánovacích podkladů a dokumentací, které by velmi ulehčily práci, stanovily jasné a uchopitelné
podmínky a pomohly jednotlivým MČ při rozhodování na svých územích.
Do dnešního dne nebylo oddělení pořizování dílčích dokumentací realizováno a tlak MČ na zahájení
pořizování uvedeného (také v reakci na usnesení RHMP, které dalo jednotlivým MČ naději na změnu
v oblasti pořizování) je tak velký, že pořízení alespoň nejžádanějších územních studií bylo zahájeno
oddělením informací o území odboru územního rozvoje MHMP i přes velké problémy, které přináší
vytíženost zaměstnanců na vydávání vyjádření k územním řízením a další činnosti odboru. Některé
MČ však přes velké problémy upřednostňují pořízení regulačního plánu a na této žádosti trvají. Oboje
přináší velký objem práce, nárůst agendy (výběrová řízení na zpracovatele, veřejné projednávání a
následné schvalování dle stavebního zákona, dohodovací jednání, participace s veřejností a
jednotlivými MČ, předklady do RHMP a ZHMP). Stávající zaměstnanci oddělení se pokusili první
MČ vyjít vstříc a při vzájemné výpomoci alespoň zahájili pořizování prvního regulačního plánu
a prvních dvou územních studii. Tato situace je však z dlouhodobého hlediska neudržitelná.
Zvláštní organizační jednotky MHMP
Radě hl. m. Prahy se navrhuje navýšení počtu systemizovaných míst o 5 systemizovaných míst,
a to v návaznosti na potřebu zefektivnění fungování sekretariátů náměstkyň a náměstka primátorky
hlavního města Prahy, jež povede k celkové optimalizaci rozvržení výkonu jednotlivých činností
spadajících do působnosti zvláštních organizačních jednotek z důvodu zvýšení efektivity práce, které
bude realizováno vytvořením systemizovaných míst a jejich obsazením na pozici vedoucích
jednotlivých sekretariátů náměstkyň a náměstka primátorky hl. m. Prahy. Zároveň se Radě hl. m.
Prahy navrhuje zřídit 2 systemizovaná pracovní místa v sekretariátu náměstkyně primátorky Mgr.
Kolínské. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/3 ze dne 28. 4. 2016 k návrhu na schválení
člena Zastupitelstva hl. m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací
dokumentace se tímto určeným zastupitelem stala právě náměstkyně primátorky Mgr. Kolínská.
Vzhledem k náročnosti úkolů spojených s touto funkcí je třeba posílit personální obsazení, a to právě
vytvořením systemizovaného místa asistenta, jehož náplní práce bude zejména spolupráce s Mgr.
Kolínskou při plnění úkolů vyplývajících z činnosti týkající se pořizování územně plánovací
dokumentace.

