
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 3004 

ze dne  4.12.2018 

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 1.1.2019 změnu názvu odboru školství a mládeže MHMP na odbor 

školství, mládeže a sportu MHMP 
2.  s účinností od 1.1.2019 převedení oddělení sportu z odboru sportu a volného času 

MHMP do odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

3.  s účinností od 1.1.2019 převedení oddělení volného času z odboru sportu a volného 
času MHMP do odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

4.  s účinností od 1.1.2019 zrušení oddělení sekretariátu v odboru sportu a volného 
času MHMP a delimitaci části činností a zaměstnanců do oddělení investičního v 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP a části činností a zaměstnanců do 
oddělení sekretariátu v odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

5.  s účinností od 1.1.2019 zrušení odboru sportu a volného času MHMP 

6.  s účinností od 1.1.2019 převedení oddělení národnostních menšin a cizinců z 
odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" MHMP do odboru kultury a cestovního ruchu 
MHMP 

7.  s účinností od 1.1.2019 zřízení oddělení krizového řízení v odboru bezpečnosti 
MHMP 

8.  s účinností od 1.1.2019 zřízení oddělení preventivní ochrany v odboru bezpečnosti 
MHMP 

9.  s účinností od 1.1.2019 zrušení oddělení krizového managementu v odboru 
"Kancelář ředitele Magistrátu" MHMP a delimitace činností a zaměstnanců do 
oddělení krizového řízení, oddělení preventivní ochrany a oddělení sekretariátu v 
odboru bezpečnosti MHMP 

10.  že s účinností od 1.1.2019 bude Zoologická zahrada hl.m. Prahy, příspěvková 
organizace zřízená HMP, IČ: 00064459, se sídlem U Trojského zámku 120/3, 171 
00 Praha 7, po odborné stránce usměrňována, včetně přípravy a vyhotovení 
materiálů pro jednání RHMP a ZHMP odborem ochrany prostředí MHMP 

11.  že s účinností od 1.1.2019 bude Botanická zahrada hl.m. Prahy, příspěvková 
organizace zřízená HMP, IČ: 00064572, se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7, 
po odborné stránce usměrňována, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro 
jednání RHMP a ZHMP odborem ochrany prostředí MHMP 

12.  s účinností od 1.1.2019 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.  pověřené řízením Magistrátu hl.m. Prahy 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.1. až I.11. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2018 
2.  provést pracovněprávní jednání vyplývající z bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2018 

3.  zajistit realizaci bodu I.12. tohoto usnesení 
Termín: 31.12.2018 

2.  MHMP - OVO 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.12. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 31.12.2018 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy  
Tisk: R-31691  
Provede: pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy, MHMP - OVO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3004 ze dne 4. 12. 2018   

 
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady 
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn se mění takto: 
 
1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova: 
 
„RED - odbor “Kancelář ředitele Magistrátu“ 

• odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu 
• odd. interního auditu 
• odd. krizového managementu 
• odd. národnostních menšin“ 

 
 a 
 
„BEZ - odbor bezpečnosti 

• odd. sekretariátu 
• odd. řízení bezpečnosti IS/ICT 
• odd. ochrany infrastruktury Magistrátu“ 

  
 nahrazují slovy: 
 
„RED - odbor “Kancelář ředitele Magistrátu“ 

• odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu 
• odd. interního auditu“ 

 
a 
 
„BEZ - odbor bezpečnosti 

• odd. sekretariátu 
• odd. řízení bezpečnosti IS/ICT 
• odd. ochrany infrastruktury Magistrátu 
• odd. krizového řízení 
• odd. preventivní ochrany“. 

 
 
2. V Článku 3 odst. 2 písm. d) se slova: 
 
„KUC - odbor kultury a cestovního ruchu 

• odd. sekretariátu 
• odd. kultury 
• odd. cestovního ruchu 
• odd. zastoupení Prahy v Bruselu“ 

 
a 
 
„SML - odbor školství a mládeže 

• odd. sekretariátu 
• odd. kontroly, stížností a organizační 
• odd. investiční 
• odd. regionálního školství 
• odd. koncepce a projektů“ 



 
 a 
 
„SVC - odbor sportu a volného času 

• odd. sekretariátu 
• odd. sportu 
• odd. volného času“ 

  
 nahrazují slovy: 
 
„KUC - odbor kultury a cestovního ruchu 

• odd. sekretariátu 
• odd. kultury 
• odd. cestovního ruchu 
• odd. zastoupení Prahy v Bruselu 
• odd. národnostních menšin a cizinců“ 

 
a 
 
„SML - odbor školství, mládeže a sportu 

• odd. sekretariátu 
• odd. kontroly, stížností a organizační 
• odd. investiční 
• odd. regionálního školství 
• odd. koncepce a projektů 
• odd. odd. sportu 
• odd. odd. volného času“.  

 
3. V Příloze č. 1 písm. A) se slova: 
 
„Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ 
1. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení 
výkonu funkce ředitele Magistrátu. 
2. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu 
v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti, včetně oblasti reformy veřejné správy a oblasti 
základních registrů veřejné správy. 
3. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu” je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel 
Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a 
oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi. 
4. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" je organizačně začleněno oddělení interního auditu, 
které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního 
kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
5. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti 
na úseku bezpečnosti, obrany, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany 
obyvatelstva, požární ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních 
skutečností. 
6. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu" zabezpečuje činnosti týkající se národnostních menšin 
a integrace cizinců. 
7. Odbor Kancelář ředitele Magistrátu“ ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům 
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku obrany, 
krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, 
prevence závažných havárií, zabezpečení ochrany zvláštních skutečností a podřízen Ministerstvu 



obrany, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu vnitra a Správě státních hmotných rezerv.“ 
 
a 
 
„Odbor bezpečnosti 
1. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech objektové, 
fyzické, personální, administrativní bezpečnosti a bezpečnosti IS (bezpečnost informací spravovaných 
v informačních systémech). Zodpovídá za ochranu Magistrátu jako celku, tedy ochranu života a zdraví 
zaměstnanců, klientů a volených orgánů města, ochranu movitých i nemovitých věcí a ochranu 
informací. 
2. Odbor bezpečnosti stanovuje bezpečnostní standardy, metodicky řídí jejich implementaci 
a kontroluje jejich dodržování. 
3. Odbor bezpečnosti zajišťuje součinnost v oblasti určení významných informačních systémů 
a prvků kritické informační infrastruktury, kontroluje plnění požadavků vyplývajících z právní úpravy 
kybernetické bezpečnosti.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ 
1. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení 
výkonu funkce ředitele Magistrátu. 
2. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu 
v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti, včetně oblasti reformy veřejné správy a oblasti 
základních registrů veřejné správy. 
3. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" je organizačně začleněno oddělení interního auditu, 
které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního 
kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
a 
 
„Odbor bezpečnosti 
1. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech objektové, 
fyzické, personální, administrativní bezpečnosti a bezpečnosti IS (bezpečnost informací spravovaných 
v informačních systémech). Zodpovídá za ochranu Magistrátu jako celku, tedy ochranu života a zdraví 
zaměstnanců, klientů a volených orgánů města, ochranu movitých i nemovitých věcí a ochranu 
informací. 
2. Odbor bezpečnosti stanovuje bezpečnostní standardy, metodicky řídí jejich implementaci 
a kontroluje jejich dodržování. 
3. Odbor bezpečnosti zajišťuje součinnost v oblasti určení významných informačních systémů 
a prvků kritické informační infrastruktury, kontroluje plnění požadavků vyplývajících z právní úpravy 
kybernetické bezpečnosti. 
4. V odboru bezpečnosti je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu, který 
zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se 
zvláštními skutečnostmi. 
5. Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu, který dále zajišťuje činnosti na úseku bezpečnosti, 
obrany, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární 
ochrany, prevence závažných havárií a zabezpečení ochrany zvláštních skutečností. 
6. Odbor bezpečnosti ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí 
hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost na úseku obrany, krizového řízení, 
hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, prevence 



závažných havárií, zabezpečení ochrany zvláštních skutečností a podřízen Ministerstvu obrany, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu vnitra a Správě státních hmotných rezerv.“ 
 
 
4. V Příloze č. 1 písm. D) se slova: 
 
„Odbor kultury a cestovního ruchu 
1. Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví kultury a 
cestovního ruchu a zabezpečení vztahů k Evropské unii, prostřednictvím zástupce hlavního města v 
Bruselu. 
2. Odbor kultury a cestovního ruchu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy v 
přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 
 
a 
 
„Odbor školství a mládeže 
1. Odbor školství a mládeže je odborem Magistrátu, který zajišťuje činnosti na úseku školství 
a mládeže a dále výkon přenesené působnosti v oblasti školství. 
2. Odbor školství a mládeže ve věcech samostatné působnosti hlavního města Prahy je zřízen 
pro odvětví školství a mládeže mimo zabezpečování oblasti financování. 
3. Odbor školství a mládeže ve věcech přenesené působnosti zajišťuje ekonomické činnosti 
v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
4. Dále ve věcech přenesené působnosti odbor školství a mládeže rozhoduje o odvoláních proti 
rozhodnutím úřadů městských částí hlavního města Prahy ve věcech přestupků na úseku školství, 
mládeže a sportu. Plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení mimo 
zabezpečování oblasti financování a investiční výstavby. Podle § 183 odst. 3 školského zákona 
rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, hlavní 
město Praha nebo městské části hlavního města Prahy; je podřízen Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy.“ 
 
a 
 
„Odbor sportu a volného času 
1. Odbor sportu a volného času je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast sportu a volného 
času. 
2. Odbor sportu a volného času zabezpečuje výkon ve věcech přenesené působnosti ve vztahu 
k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze v souladu 
s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Odbor kultury a cestovního ruchu 
1. Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví kultury 
a cestovního ruchu, zabezpečení vztahů k Evropské unii, prostřednictvím zástupce hlavního města 
v Bruselu a k výkonu činností spojených s národnostními menšinami. 
2. Odbor kultury a cestovního ruchu zabezpečuje činnosti týkající se národnostních menšin 
a integrace cizinců. 
3. Odbor kultury a cestovního ruchu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy 
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“ 
 
a 
 
„Odbor školství, mládeže a sportu 



1. Odbor školství, mládeže a sportu je odborem Magistrátu, který zajišťuje činnosti na úseku 
školství, mládeže, sportu a volného času. 
2. Odbor školství, mládeže a sportu ve věcech samostatné působnosti hlavního města Prahy je 
zřízen pro odvětví školství a mládeže mimo zabezpečování oblasti financování. 
3. Odbor školství, mládeže a sportu ve věcech přenesené působnosti zajišťuje ekonomické 
činnosti v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečuje výkon 
činností ve vztahu k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě 
Praze v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. 
4. Dále ve věcech přenesené působnosti odbor školství, mládeže a sportu rozhoduje o odvoláních 
proti rozhodnutím úřadů městských částí hlavního města Prahy ve věcech přestupků na úseku školství, 
mládeže a sportu. Plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení mimo 
zabezpečování oblasti financování a investiční výstavby. Podle § 183 odst. 3 školského zákona 
rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, hlavní 
město Praha nebo městské části hlavního města Prahy; je podřízen Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy.“ 
 
Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 
 



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“), a to konkrétně převedení činností a zaměstnanců z odboru 
sportu a volného času MHMP do odboru školství a mládeže MHMP, převedení oddělení 
národnostních menšin a cizinců z odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP do odboru kultury a 
cestovního ruchu MHMP a zrušení oddělení krizového managementu a převedení jím zajišťovaných 
činností a zaměstnanců do dvou nově vzniklých oddělení v odboru bezpečnosti MHMP. 

Radě hl. m. Prahy se navrhuje z důvodu zefektivnění vykonávaných procesů podřadit činnosti 
zajišťované v současnosti odborem sportu a volného času MHMP pod odbor školství a mládeže 
MHMP, jelikož agendy těchto dvou odborů spolu značně souvisejí a jsou velice úzce propojeny (např. 
koncepční plánování, vedení příspěvkových organizací a dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy) a navrhovaná změna zaručí lepší zastupitelnost jednotlivých činností v rámci 
jednoho odboru. V souvislosti s tím je pak navrhována změna názvu stávajícího odboru školství a 
mládeže MHMP na odbor školství, mládeže a sportu MHMP a současně zrušení odboru sportu a 
volného času MHMP a delimitaci jeho činností a zaměstnanců právě do přejmenovaného odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP. Příspěvkové organizace, které jsou nyní metodicky a odborně 
usměrňovány odborem sportu a volného času MHMP (tj. Zoologická zahrada hl. m. Prahy p.o. a 
Botanická zahrada hl. m. Prahy p.o.), budou do budoucna s ohledem na provozovanou činnost 
spravovány odborem ochrany prostředí MHMP, jelikož svou náplní a vykonávanou činností spadají do 
oblastí koordinovaných právě tímto odborem. Ostatní příspěvkové organizace v současné době v gesci 
odboru sportu a volného času MHMP (tj. všechny organizace Dům dětí a mládeže na území hlavního 
města Prahy) přecházejí společně s oddělením volného času pod správu odboru školství, mládeže a 
sportu MHMP. 

Radě hl. m. Prahy se dále navrhuje převedení oddělení národnostních menšin z odboru „Kancelář 
ředitele Magistrátu“ MHMP do odboru kultury a cestovního ruchu MHMP, jelikož z povahy věci je 
tato změna účelná a je zde dána reálná nezbytnost této organizační změny, aby odbor „Kancelář 
ředitele Magistrátu“ MHMP nebyl zbytečně přetěžován agendou, která není přímo související se 
zabezpečením výkonu funkce ředitele Magistrátu a nezajišťuje organizaci a koordinaci činností 
Magistrátu. Uvedenou organizační změnou dojde k efektivnějšímu rozdělení činností vykonávaných v 
oblasti národnostních menšin i ke zkvalitnění řízení a organizace samotného úřadu. V návaznosti na 
uvedené důvody je navrhována také změna spočívající ve zrušení oddělení krizového managementu 
v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP a delimitace vykonávaných činností a zaměstnanců 
do třech oddělení v odboru bezpečnosti MHMP, kterými jsou oddělení sekretariátu, a dvě nově 
vytvořená oddělení krizového řízení a oddělení preventivní ochrany. Tato změna má za cíl optimální 
využití odborných kapacit a dalších zdrojů, standardizaci procesů z pohledu zajišťování činností 
v oblasti rizik a bezpečnosti, zkvalitnění vymezení odpovědnosti a koncepční přístup k rozvoji 
v oblasti řízení bezpečnosti a optimalizaci využití personálních kapacit. Očekávaným přínosem by 
mělo být organizační nastavení pro efektivní fungování odboru.  

Navrhované organizační změny si nevyžádají personální navýšení počtu systemizovaných míst. 
Účinnost organizačních změn je navrhována k 1. 1. 2019. 
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