
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 873 
ze dne  18.4.2017 

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. 2017 převedení oddělení zastoupení Prahy v Bruselu ze 
stávajícího odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu do odboru 
"Kancelář primátora" MHMP 

2.  s účinností od 1. 5. 2017 zřízení oddělení zahraničních vztahů a protokolárních 
záležitostí v odboru "Kancelář primátora" MHMP 

3.  s účinností od 1. 5. 2017 zrušení oddělení zahraničních vztahů ve stávajícím odboru 
kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP a delimitaci jeho činností a 
zaměstnanců do oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí v odboru 
"Kancelář primátora" MHMP 

4.  s účinností od 1. 5. 2017 zrušení oddělení protokolu v odboru "Kancelář primátora" 
MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců do oddělení zahraničních vztahů a 
protokolárních záležitostí v odboru "Kancelář primátora" MHMP 

5.  s účinností od 1. 5. 2017 změnu názvu odboru kultury, zahraničních vztahů a 
cestovního ruchu MHMP na odbor kultury a cestovního ruchu MHMP 

6.  s účinností od 1. 5. 2017 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města 
Prahy, schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady HMP 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.  ředitelce MHMP 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.1. až I.5. tohoto usnesení 

Termín: 1.5.2017 

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

Termín: 1.5.2017 

3.  zajistit realizaci bodu I.6. tohoto usnesení 

Termín: 1.5.2017 

2.  MHMP - RED 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.5. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2017 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitelka MHMP  
Tisk: R-25436  
Provede: ředitelka MHMP, MHMP - RED MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 873 ze dne 18. 4. 2017 

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, 
ve znění usnesení Rady HMP č. 697 ze dne 29. 3. 2016, ve znění usnesení Rady HMP č. 1254 

ze dne 24. 5. 2016, ve znění usnesení Rady HMP č. 2103 ze dne 26. 8. 2016, ve znění usnesení 
Rady HMP č. 2104 ze dne 26. 8. 2016, ve znění usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 25. 10. 
2016 a usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 8. 11. 2016 se mění takto: 

 
1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova: 

 
„PRM – odbor „Kancelář primátora“ 

 

• odd. sekretariátu 

• odd. poradců 
• odd. protokolu“ 

 
nahrazují slovy: 
 

„PRM – odbor „Kancelář primátora“ 

 

• odd. sekretariátu 

• odd. poradců 

• odd. zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí 

• odd. zastoupení Prahy v Bruselu.“ 
 

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

 
„OZV – odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 

 

• odd. sekretariátu 

• odd. zahraničních vztahů 

• odd. zastoupení Prahy v Bruselu 

• odd. kultury 

• odd. cestovního ruchu“ 
 
nahrazují slovy: 
 

„KUC – odbor kultury a cestovního ruchu 

 

• odd. sekretariátu 

• odd. kultury 

• odd. cestovního ruchu.“ 
 
3. V Příloze č. 1 písm. A) se slova: 
 

„Odbor „Kancelář primátora“ 
1. Obor „Kancelář primátora“ je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu funkce 

primátora hlavního města Prahy, odpovídajícího společenského protokolu a ostatních činností 
souvisejících s výkonem této funkce. 



2. Odbor „Kancelář primátora“, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

nahrazují slovy: 
 

„Odbor „Kancelář primátora“ 
1. Odbor „Kancelář primátora“ je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu funkce 

primátora hlavního města Prahy, odpovídajícího společenského protokolu a ostatních činností 
souvisejících s výkonem této funkce. 

2. Odbor „Kancelář primátora“ je dále odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení 
zahraničních vztahů orgánů hlavního města Prahy, včetně vztahu k Evropské unii, 
prostřednictvím zástupce hlavního města Prahy v Bruselu. 

3. Odbor „Kancelář primátora“ zajišťuje program účasti představitelů hlavního města Prahy na 
zahraničních odborných veletrzích komerčních nemovitostí. 

4. Odbor „Kancelář primátora“, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

 
4. V příloze č. 1 písm. D) se slova: 
 

„Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 
1. Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro 

odvětví kultury, zabezpečení zahraničních vztahů orgánů hlavního města Prahy, včetně vztahu 
k Evropské unii prostřednictvím zástupce hlavního města Prahy v Bruselu a cestovního ruchu. 

2. Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu zajišťuje program představitelů hlavního 
města Prahy na zahraničních odborných veletrzích komerčních nemovitostí. 

3. Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu, kromě společných úkolů, na úseku 
výkonu státní správy v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 

 
nahrazují slovy: 
 
„Odbor kultury a cestovního ruchu 

1. Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví kultury a 
cestovního ruchu. 

2. Odbor kultury a cestovního ruchu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“. 

 

 
 



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“), která se týká odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního 
ruchu MHMP a odboru „Kancelář primátora“ MHMP. 
 
Radě hl. m. Prahy se navrhuje zřízení oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí, které 
by bylo zařazeno v odboru „Kancelář primátora“. V souvislosti s tím je pak navrhováno zrušení 
oddělení zahraničních vztahů v odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP 
a delimitaci jeho činností a zaměstnanců právě do nově vzniklého oddělení zahraničních vztahů  
a protokolárních záležitostí v odboru „Kancelář primátora“ MHMP. Současně se také navrhuje zrušení 
oddělení protokolu v odboru „Kancelář primátora“ MHMP a opět převod jeho činností a zaměstnanců 
do nově vzniklého oddělení. Stejně tak je Radě hl. m. Prahy navrhováno převedení oddělení zastoupení 
Prahy v Bruselu v odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP do odboru „Kancelář 
primátora“ MHMP. V návaznosti na výše uvedené navrhované změny je pak navrhována změna názvu 
odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP na odbor kultury a cestovního ruchu 
MHMP. 
 
Výše uvedenou organizační změnou dojde k zefektivnění činností vykonávaných v oblasti zahraničních 
vztahů hlavního města Prahy. Vytvořením nového oddělení zahraničních vztahů a protokolárních 
záležitostí a zejména jeho zařazením do odboru „Kancelář primátora“ MHMP dojde k většímu prolnutí 
agendy volených orgánů, resp. primátorky hlavního města Prahy jakožto nejvyšší představitelky 
hlavního města Prahy. S ohledem na požadavek zachování celistvosti dané oblasti se pak navrhuje 
i převedení oddělení zastoupení Prahy v Bruselu, které je přímo navázané na praktický výkon agendy 
zahraničních vztahů, zejména směrem k Evropské unii. Současně s touto organizační změnou by došlo 
i k převedení systemizovaného místa specialistky agendy služebních cest, neboť se jedná o místo úzce 
spjaté s danou oblastí. 
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