Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1438
ze dne 15.7.2019
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

s účinností od 1. 8. 2019 převedení oddělení zkušebních komisařů z odboru dopravy
MHMP do odboru dopravněsprávních činností MHMP

2.

s účinností od 1. 8. 2019 zrušení oddělení evidence řidičů a odbavování občanů II.
v odboru dopravněsprávních činností MHMP

3.

s účinností od 1. 8. 2019 změnu názvu oddělení organizačního v odboru investičním
MHMP na oddělení sekretariátu

4.

s účinností od 1. 8. 2019 změnu názvu oddělení vodohospodářského a povodní
v odboru investičním MHMP na oddělení investičních projektů

5.

s účinností od 1. 8. 2019 změnu názvu oddělení technické vybavenosti I. v odboru
investičním MHMP na oddělení technické vybavenosti

6.

s účinností od 1. 8. 2019 zrušení oddělení technické vybavenosti II. v odboru
investičním MHMP

7.

s účinností od 1. 8. 2019 změnu názvu oddělení centralizovaného zadávání
a projektového řízení v odboru veřejných zakázek MHMP na oddělení
centralizovaného zadávání a správy pojištění

8.

s účinností od 1. 8. 2019 změnu názvu oddělení zdravotní péče v odboru
zdravotnictví MHMP na oddělení zřizovaných organizací

9.

s účinností od 1. 8. 2019 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města
Prahy schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady hl.m. Prahy č. 528 ze dne
17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Ing. Zdeně Javornické, pověřené řízením Magistrátu hl. m. Prahy
1. realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
I.1. až I.8. tohoto usnesení
Termín: 1.8.2019
2.

zajistit realizaci bodu I.9. tohoto usnesení
Termín: 1.8.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy
Tisk:
R-32180
Provede:
Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy
majetku
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1438 ze dne 15. 7. 2019
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění pozdějších změn se mění takto:
1. V Článku 3 odst. 2 písm. b) se slova:
„VEZ - odbor veřejných zakázek
• odd. sekretariátu
• odd. veřejných zakázek
• odd. centralizovaného zadávání a projektového řízení“
nahrazují slovy:
„VEZ - odbor veřejných zakázek
• odd. sekretariátu
• odd. veřejných zakázek
• odd. centralizovaného zadávání a správy pojištění“.

2. V Článku 3 odst. 2 písm. d) se slova:
„DSC - odbor dopravněsprávních činností
• odd. sekretariátu a spisové služby
• odd. správních činností
• odd. techniků
• odd. evidence řidičů a odbavování občanů
• odd. evidence řidičů a odbavování občanů II.
• odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů
• odd. správního řízení
• odd. přestupkového řízení
• odd. právních a metodických činností“
a
„ZDR - odbor zdravotnictví
• odd. sekretariátu
• odd. zdravotních služeb
• odd. zdravotní péče“
nahrazují slovy:
„DSC - odbor dopravněsprávních činností
• odd. sekretariátu a spisové služby
• odd. správních činností
• odd. techniků
• odd. evidence řidičů a odbavování občanů
• odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů
• odd. správního řízení
• odd. přestupkového řízení
• odd. právních a metodických činností
• odd. zkušebních komisařů“
a
„ZDR - odbor zdravotnictví
• odd. sekretariátu
• odd. zdravotních služeb
• odd. zřizovaných organizací“.

3. V Článku 3 odst. 2 písm. e) se slova:
„INV - odbor investiční
• odd. organizační
• odd. právní
• odd. ekonomické
• odd. pozemních staveb
• odd. Městského okruhu
• odd. dopravních staveb
• odd. vodohospodářské a povodní
• odd. technické vybavenosti I.
• odd. technické vybavenosti II.
• odd. vyvádění majetku“
a
„ODO - odbor dopravy
• odd. sekretariátu
• odd. organizace dopravy
• odd. rozvoje dopravy
• odd. řízení organizací
• odd. dopravního úřadu
• odd. taxislužby
• odd. zkušebních komisařů“
nahrazují slovy:
„INV - odbor investiční
• odd. sekretariátu
• odd. právní
• odd. ekonomické
• odd. pozemních staveb
• odd. Městského okruhu
• odd. dopravních staveb
• odd. investičních projektů
• odd. technické vybavenosti
• odd. vyvádění majetku“
a
„ODO - odbor dopravy
• odd. sekretariátu
• odd. organizace dopravy
• odd. rozvoje dopravy
• odd. řízení organizací
• odd. dopravního úřadu
• odd. taxislužby“.

4. V Článku 4 odst. 2 písm. b) se slova:
„jmenuje a odvolává vedoucí oddělení a vedoucí zvláštních organizačních jednotek;“
nahrazují slovy:
„jmenuje a odvolává vedoucí oddělení, kteří jsou zároveň úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;“.

5. V Příloze č. 1 písm. A) se slova:
„Odbor kontrolních činností
1.
Odbor kontrolních činností je odborem Magistrátu zřízeným pro provádění přezkoumávání
hospodaření městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole
a kontrol hospodaření podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o hl. m. Praze“), na městských částech hlavního města Prahy, provádění
následných veřejnosprávních finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole a kontrol
hospodaření podle zákona o hl. m. Praze a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na organizačních složkách a příspěvkových
organizacích zřízených hlavním městem Prahou, následných veřejnosprávních finančních kontrol
podle zákona o finanční kontrole u příjemců veřejných finančních podpor poskytovaných z rozpočtu
hlavního města Prahy subjektům i mimo orgány hlavního města Prahy a pro kontrolu čerpání
finančních prostředků Evropské unie v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 a v Jednotném
programovém dokumentu pro Cíl 3, prováděnou podle jiných právních předpisů; pro provádění
mimořádných následných finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole, zákona o hl. m. Praze a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
kontrol zaměřených na pořizování dlouhodobého hmotného majetku, včetně kontrol dodržování
právních předpisů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek, a to v orgánech hlavního
města Prahy, na městských částech hlavního města Prahy, v příspěvkových organizacích zřízených
hlavním městem Prahou a na objektech, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu
hlavního města Prahy; pro provádění mimořádných kontrolních akcí zaměřených na dodržování
zákonnosti a uplatňování zásad hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s majetkem hlavního
města Prahy a kontrolních akcí podle požadavků orgánů hlavního města Prahy a orgánů činných v
trestním řízení; pro metodické usměrňování jednotné aplikace zákona o finanční kontrole v
Magistrátu, městských částech hlavního města Prahy a příspěvkových organizacích zřízených hlavním
městem Prahou a pro provádění kontroly plnění vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady hlavního
města Prahy (dále jen „Rada“). Zajišťuje přípravu podkladů pro orgány činné v trestním řízení včetně
zpracovávání návrhů trestních oznámení podávaných ředitelem Magistrátu. Zajišťuje úkoly na úseku
protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy a spolupracuje s věcně příslušným členem Rady.
Je zřízen pro šetření a vyřizování vybraných petic a stížností směřujících vůči činnosti odborů
Magistrátu, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním
městem Prahou a zajišťuje vedení centrální evidence petic a stížností podaných orgánům hlavního
města Prahy a kontroly úrovně vedení evidence a vyřizování stížností a petic na odborech Magistrátu.
2.
Odbor kontrolních činností ve věcech přenesené působnosti provádí přezkoumávání
hospodaření městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů a zajišťuje zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za všechny orgány
hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. Provádí, organizuje, koordinuje a
metodicky usměrňuje kontrolní činnosti odborů Magistrátu při výkonu přenesené působnosti svěřené
orgánům městských částí hlavního města Prahy podle zákona o hl. m. Praze.“
nahrazují slovy:
„Odbor kontrolních činností
1.
Odbor kontrolních činností je odborem Magistrátu zřízeným pro provádění přezkoumávání
hospodaření městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole
a kontrol hospodaření podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o hl. m. Praze“), na městských částech hlavního města Prahy, provádění
následných veřejnosprávních finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole a kontrol
hospodaření podle zákona o hl. m. Praze a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na organizačních složkách a příspěvkových
organizacích zřízených hlavním městem Prahou, následných veřejnosprávních finančních kontrol
podle zákona o finanční kontrole u příjemců veřejných finančních podpor poskytovaných z rozpočtu
hlavního města Prahy subjektům i mimo orgány hlavního města Prahy a pro kontrolu čerpání
finančních prostředků Evropské unie v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 a v Jednotném
programovém dokumentu pro Cíl 3, prováděnou podle jiných právních předpisů; pro provádění
mimořádných následných finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole, zákona o hl. m. Praze a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
kontrol zaměřených na pořizování dlouhodobého hmotného majetku, včetně kontrol dodržování
právních předpisů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek, a to v orgánech hlavního
města Prahy, na městských částech hlavního města Prahy, v příspěvkových organizacích zřízených
hlavním městem Prahou a na objektech, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu
hlavního města Prahy; pro provádění mimořádných kontrolních akcí zaměřených na dodržování
zákonnosti a uplatňování zásad hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s majetkem hlavního
města Prahy a kontrolních akcí podle požadavků orgánů hlavního města Prahy a orgánů činných v
trestním řízení; pro metodické usměrňování jednotné aplikace zákona o finanční kontrole v
Magistrátu, městských částech hlavního města Prahy a příspěvkových organizacích zřízených hlavním
městem Prahou a pro provádění kontroly plnění vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady hlavního
města Prahy (dále jen „Rada“). Zajišťuje přípravu podkladů pro orgány činné v trestním řízení včetně
zpracovávání návrhů trestních oznámení podávaných ředitelem Magistrátu. Zajišťuje úkoly na úseku
protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy a spolupracuje s věcně příslušným členem Rady.
Je zřízen pro šetření a vyřizování vybraných petic a stížností směřujících vůči činnosti odborů
Magistrátu, městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených hlavním
městem Prahou a zajišťuje vedení centrální evidence petic a stížností podaných orgánům hlavního
města Prahy a kontroly úrovně vedení evidence a vyřizování stížností a petic na odborech Magistrátu.
2.
Odbor kontrolních činností ve věcech přenesené působnosti provádí přezkoumávání
hospodaření městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů a zajišťuje zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za všechny orgány
hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. Provádí, organizuje, koordinuje a
metodicky usměrňuje kontrolní činnosti odborů Magistrátu při výkonu přenesené působnosti svěřené
orgánům městských částí hlavního města Prahy podle zákona o hl. m. Praze.
3.
Odbor kontrolních činností je odborem Magistrátu zajišťujícím metodickou, koordinační,
evidenční, sumarizační a zveřejňovací činnost ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a kontrolu správnosti a úplnosti zveřejňování smluv jednotlivými odbory
MHMP a zvláštními organizačními jednotkami dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

6. V Příloze č. 1 písm. B) se slova:
„Odbor veřejných zakázek
1.
Odbor veřejných zakázek je odborem Magistrátu, který koordinuje a kontroluje postup
jednotlivých odborů Magistrátu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o veřejných zakázkách“)
a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy.
2.
Odbor veřejných zakázek dále zajišťuje činnosti související s projektovým řízením pro
zabezpečení realizace komplexních, celopražských, případně multiodborových projektů v prostředí
HMP.
3.
Odbor veřejných zakázek zajišťuje centralizované zadávání vybraných veřejných zakázek
podle zákona o veřejných zakázkách.“
nahrazují slovy:
„Odbor veřejných zakázek
1.
Odbor veřejných zakázek je odborem Magistrátu, který koordinuje a kontroluje postup
jednotlivých odborů Magistrátu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o zadávání veřejných
zakázek“) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy.
2.
Odbor veřejných zakázek zajišťuje centralizované zadávání vybraných veřejných zakázek
podle zákona o veřejných zakázkách včetně správy pojištění majetku, odpovědnosti za škodu aj. pro
hlavní město Prahu a příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.“

7. V Příloze č. 1 písm. D) se slova:
„Odbor dopravněsprávních činností
1.
Odbor dopravněsprávních činností je odborem Magistrátu zřízeným zejména pro zabezpečení
činností podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a činností podle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tj. v oblasti řidičských oprávnění a řidičských
průkazů, evidencí uvedených v registru řidičů a v oblasti projednávání přestupků a správních deliktů
podle tohoto zákona. Dále zabezpečuje činnost podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
tj. ve věcech schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného nebo
přestavěného silničního vozidla, ve věcech technických průkazů nebo technických osvědčení
silničního vozidla a jejich registraci v registru silničních vozidel a ve věcech správních deliktů podle
tohoto zákona. Dále je pak zřízen pro projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 1. 8.
2011, projednávání přestupků podle § 101 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, spáchané v souvislosti s provozem vozidel na pozemních
komunikacích, a k projednávání přestupků a správních deliktů podle zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, v rámci své
oblasti působnosti.
2.
Odbor dopravněsprávních činností ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy
a podřízen Ministerstvu dopravy.
3.
Dále odbor dopravněsprávních činností ve věcech přenesené působnosti vykonává agendu
autovraků.“
nahrazují slovy:
„Odbor dopravněsprávních činností
1.
Odbor dopravněsprávních činností je odborem Magistrátu zřízeným zejména pro zabezpečení
činností podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a činností podle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tj. v oblasti řidičských oprávnění a řidičských
průkazů, evidencí uvedených v registru řidičů a v oblasti projednávání přestupků a správních deliktů
podle tohoto zákona.
2.
Odbor dopravněsprávních činností zabezpečuje činnost podle zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tj. ve věcech schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného,
dovezeného nebo přestavěného silničního vozidla, ve věcech technických průkazů nebo technických
osvědčení silničního vozidla a jejich registraci v registru silničních vozidel a ve věcech správních
deliktů podle tohoto zákona.

3.
Odbor dopravněsprávních činností vyřizuje projednávání přestupků, který byl spáchán
porušením zákona o silničním provozu podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; projednávání přestupků podle § 101 odst. 1 písm. a)
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spáchané v
souvislosti s provozem vozidel na pozemních komunikacích, a k projednávání přestupků a správních
deliktů podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů, v rámci své oblasti působnosti.
4.
Odbor dopravněsprávních činností dále zabezpečuje činnosti podle zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.
Odbor dopravněsprávních činností je ve věcech přenesené působnosti nadřízen úřadům
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy
a podřízen Ministerstvu dopravy. V přenesené působnosti vykonává také agendu autovraků.“

8. V Příloze č. 1 písm. E) se slova:
„Odbor pozemních komunikací a drah
1.
Odbor pozemních komunikací a drah je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast výkonu
přenesené působnosti v dopravě. Vykonává funkci drážního správního úřadu, speciálního stavebního
úřadu, silničního správního úřadu a obecného stavebního úřadu pro stavby světelných signalizačních
zařízení, portálů pro dopravně informační systémy a v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, i pro stavby prováděné
v souvislosti s velkými dopravními stavbami, a dále zabezpečuje činnosti podle zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.
Odbor pozemních komunikací a drah ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy
a podřízen Ministerstvu dopravy a Ministerstvu pro místní rozvoj.
3.
Odbor pozemních komunikací a drah v samostatné působnosti zajišťuje koordinaci stavebních
akcí na pozemních komunikacích, zpracovává koncepci řízení dopravních systémů a zabezpečuje
úkoly celopražského významu v oblasti dopravy zejména ve spolupráci s Policii České republiky,
Městskou policii hlavního města Prahy, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra.“
nahrazují slovy:
„Odbor pozemních komunikací a drah
1.
Odbor pozemních komunikací a drah je odborem Magistrátu zřízeným pro oblast výkonu
přenesené působnosti v dopravě. Vykonává funkci drážního správního úřadu, speciálního stavebního
úřadu, silničního správního úřadu a obecného stavebního úřadu pro stavby světelných signalizačních
zařízení, portálů pro dopravně informační systémy a v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, i pro stavby prováděné
v souvislosti s velkými dopravními stavbami.
2.
Odbor pozemních komunikací a drah ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům
městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví dopravy
a podřízen Ministerstvu dopravy a Ministerstvu pro místní rozvoj.
3.
Odbor pozemních komunikací a drah v samostatné působnosti zajišťuje koordinaci stavebních
akcí na pozemních komunikacích, zpracovává koncepci řízení dopravních systémů a zabezpečuje
úkoly celopražského významu v oblasti dopravy zejména ve spolupráci s Policii České republiky,
Městskou policii hlavního města Prahy, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra.“

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 8. 2019.

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
(dále jen „Magistrát“ nebo „MHMP“). Jedná se o dílčí změny týkající se odboru dopravněsprávních
činností MHMP a odboru dopravy MHMP, a dále o změny v odboru investičním MHMP, odboru
veřejných zakázek MHMP, odboru zdravotnictví MHMP, odboru kontrolních činností MHMP a odboru
volených orgánů MHMP. Tyto změny jsou navrženy z důvodu systémového a procesního zlepšení
fungování úřadu a k úpravě organizačního nastavení, které lépe odpovídá aktuálním potřebám úřadu.
Konkrétně je navrhováno převedení oddělení zkušebních komisařů z odboru dopravy MHMP do odboru
dopravněsprávních činností MHMP; přejmenování oddělení organizačního, oddělení
vodohospodářského a povodní a oddělení technické vybavenosti I. v odboru investičním MHMP
a oddělení centralizovaného zadávání a projektového řízení v odboru veřejných zakázek MHMP;
a zrušení oddělení evidence řidičů a odbavování občanů II. v odboru dopravněsprávních činností
MHMP a oddělení technické vybavenosti II. v odboru investičním MHMP. Poslední změnou je přesun
především administrativních úkolů spojených s vyřizováním agendy podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, z odboru volených orgánů MHMP do odboru kontrolních činností
MHMP; v tomto případě se nejedná o změnu organizační struktury, ale o změnu činností jednotlivých
odborů Magistrátu, které jsou uvedeny v příloze platného Organizačního řádu.
Návrh organizačních změn spočívající v převedení oddělení zkušebních komisařů z odboru dopravy
MHMP do odboru dopravněsprávních činností MHMP vyplývá z provázanosti agend oddělení
zkušebních komisařů (tj. činnosti související se zabezpečováním výcviku a zkoušek řidičů - zkoušky
z odborné způsobilosti a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) a oddělení
evidence řidičů a odbavování občanů (které posuzuje podmínky pro udělení řidičských oprávnění
a vydání řidičských průkazů. Tato dvě oddělení se věnují společné problematice a spolupracují
při výkonu uvedené agendy, je tudíž logické zefektivnit tuto spolupráci zařazením obou oddělení
do jednoho odboru, čímž dojde k lepšímu nastavení organizačně-administrativních podmínek a vyšší
pracovní efektivitě. V souvislosti s problematikou vydávání řidičských průkazů, resp. s očekávaným
velkým rozsahem činností a nárůstem agendy pro odbor dopravněsprávních činností MHMP v hlavním
městě Praze, byla v minulosti vytvořena dvě oddělení evidence řidičů a odbavování občanů. Druhé
oddělení s názvem „oddělení evidence řidičů a odbavování občanů II.“ však nebylo nikdy využito
a nejsou v něm zařazena žádná systemizovaná místa, proto se nyní navrhuje toto prázdné a nevyužívané
oddělení zrušit.
Radě hl. m. Prahy se dále navrhuje změna názvu tří oddělení v odboru investičním MHMP. Název
oddělení organizačního bude změněn na oddělení sekretariátu, které více odpovídá činnostem
vykonávaným tímto oddělením a je snazší pro orientaci v organizačním rozdělení odboru. Dále je
navrhována změna názvu oddělení vodohospodářského a povodní na oddělení investičních projektů,
jelikož přejmenování lépe vystihuje stručnou náplň činnosti oddělení v rámci zadaných nosných úkolů
v oblasti investiční výstavby. Poslední změnou v odboru investičním MHMP je zrušení oddělení
technické vybavenosti II. a současně přejmenování oddělení technické vybavenosti I. vypuštěním
pořadového čísla („I.“) na „oddělení technické vybavenosti“. Řízení staveb technické vybavenosti si
vyžaduje koordinaci pod jedním vedoucím oddělení, který řeší komplexně dobudování technické
infrastruktury v rámci hlavního města Prahy, proto se navrhuje pouze jedno oddělení technické
vybavenosti.
Další navrhovanou změnou je přejmenování oddělení centralizovaného zadávání a projektových řízení
v odboru veřejných zakázek MHMP na oddělení centralizovaného zadávání a správy pojištění.
Navrhovaná změna vyplývá ze skutečnosti, že odbor veřejných zakázek MHMP fakticky nevykonává
činnost projektového řízení, která je zajišťována samostatným odborem projektového řízení MHMP
(odbor PRI MHMP). Faktickou náplní tohoto oddělení je pouze centralizované zadávání, proto se

navrhuje vypuštění části „a projektového řízení“. Odbor veřejných zakázek má naopak nově v gesci
komoditu pojištění, která byla přidána mezi komodity centralizovaného zadávání na základě usnesení
Rady HMP č. 2612 ze dne 9. 10. 2018. Na základě přidané komodity pojištění dochází nutně k potřebě
analýz stávajících pojistných smluv uzavřených v prostředí MHMP, k potřebě jejich sjednocení,
k vyhodnocení fungování pojištění, k přijetí budoucí metodiky pojištění (sjednocení rizik) a současně
k potřebě soutěžit a spravovat vysoutěžené veřejné zakázky s evidencí škodných události včetně jejich
následného vypořádávání. V souvislosti s těmito změnami se navrhuje přejmenování daného oddělení
na „oddělení centralizovaného zadávání a správy“ pojištění tak, aby bylo z názvu patrná veškerá činnost
tohoto oddělení.
Radě hl. m. Prahy se dále navrhuje změna názvu oddělení zdravotní péče v odboru zdravotnictví MHMP
na oddělení zřizovaných organizací. Jedná se změnu názvu, který lépe vystihuje činnost a náplň
pracovních pozic v daném oddělení. Vykonávaná činnost, kompetence ani pracovní náplň zaměstnanců
zařazených v tomto oddělení se nikterak nemění. Dané oddělení zabezpečuje chod veškerých
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou, které jsou v gesci odboru zdravotnictví
MHMP, tj. jsou po odborné stránce usměrňovány tímto odborem.
Další změna, která je navrhována Radě hl. m. Prahy, se vztahuje ke změně čl. 4 odst. 2 písm. b)
Organizačního řádu, v němž je uvedeno, že ředitel Magistrátu „jmenuje a odvolává vedoucí oddělení
a vedoucí zvláštních organizačních jednotek“. Ke vzniku pracovního poměru jmenováním dochází
v případě vedoucích úředníků na základě § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků (dále jen „zákon o úřednících“), a v případě ředitelů odborů a ředitele Magistrátu
v souladu s § 68 odst. 2 písm. v) a § 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Tato ustanovení (resp. obecně zákon o úřednících) se však vztahují pouze na vedoucí úředníky, nikoliv
na vedoucí zaměstnance (vedoucí oddělení), kteří nejsou úředníky podle zákona o úřednících,
tj. zaměstnanci územního samosprávného celku, kteří se nepodílejí se na výkonu správních činností.
Pracovní poměr vedoucích zaměstnanců (neúředníků) se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
(dále jen „zákoník práce“). Ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce sice obsahuje taxativní výčet případů,
kdy se jmenováním na vedoucí pracovní místo zakládá pracovní poměr, avšak tento výčet neobsahuje
zaměstnance územního samosprávného celku, tj. hlavního města Prahy (resp. zaměstnance zařazené
do MHMP), a proto se na ně nepoužije. U vedoucích oddělení, kteří nejsou úředníky, tedy vzniká
pracovní poměr uzavřením pracovní smlouvy (nikoliv jmenováním), a proto se navrhuje upravit znění
Organizačního řádu tak, aby bylo v souladu se zákonnými předpoklady.
Poslední změna navrhovaná Radě hl. m. Prahy je uskutečňována na základě analýzy činností
jednotlivých odborů MHMP týkající se agend souvisejících se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a ve smyslu doporučení člena Rady HMP pro transparentnost. Dochází
k přesunu především administrativních úkolů spojených a agendou vyřizování žádostí podle zákona
o svobodném přístupu k informacím do odboru kontrolních činností MHMP, který bude vykonávat
evidenční, metodické, koordinační a zveřejňovací činnosti s tím že tyto činnosti bude zajišťovat
personálně posílené stávající oddělení právních činností a organizačních agend. Toto opatření by mělo
posílit jednak kontrolu dodržování lhůt vyplývajících ze zmíněného zákona a současně by mělo přispět
k centralizaci a aktuálnosti evidence podaných žádostí a ke sjednocení postupů jednotlivých odborů
MHMP při posuzování a vyřizování žádostí o informace. Stejnému oddělení odboru OKC MHMP se
navrhuje doplněním Organizačního řádu MHMP svěřit úkoly vztahující se ke kontrole správnosti
a úplnosti zveřejňování smluv jednotlivými odbory MHMP a zvláštními organizačními jednotkami dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dle souvisejících vnitřních norem hlavního města Prahy,
a to jak již platných, tak v současné době připravovaných.
Účinnost organizačních změn se navrhuje k 1. 8. 2019.

