
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 302 
ze dne  22.2.2021 

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. 3. 2021 převedení oddělení stížností z odboru kontrolních činností 
MHMP do odboru právní podpory MHMP 

2.  s účinností od 1. 3. 2021 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města 
Prahy schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 1157 ze dne 8. 6. 2020, 
ve znění pozdějších změn dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  řediteli Magistrátu hl. m. Prahy 

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

Termín: 1.3.2021 

2.  zajistit realizaci bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 1.3.2021 

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. tohoto usnesení 

Termín: 1.3.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 

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

 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
Tisk: R-39066  
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy, MHMP - OVO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 302 ze dne 22. 2. 2021 

Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. 

Prahy č. 1157 ze dne 8. 6. 2020, v platném znění se mění takto: 

 

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

„PRP - odbor právní podpory 

• odd. sekretariátu 

• odd. svobodného přístupu k informacím 

• odd. právních služeb 

• odd. kontrolně-metodické“ 

a 

„OKC - odbor kontrolních činností 

• odd. sekretariátu 

• 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. stížností 

• odd. tematických kontrol 

• odd. metodiky kontrolních činností 

• odd. vnitřní kontroly“ 

nahrazují slovy: 

„PRP - odbor právní podpory 

• odd. sekretariátu 

• odd. svobodného přístupu k informacím 

• odd. právních služeb 

• odd. kontrolně-metodické 

• odd. stížností“ 

a 

„OKC - odbor kontrolních činností 

• odd. sekretariátu 

• 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. tematických kontrol 

• odd. metodiky kontrolních činností 

• odd. vnitřní kontroly“. 

 

 

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 3. 2021. 



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 převedení jednoho oddělení v rámci organizační 

struktury Magistrátu, a to konkrétně oddělení stížností, z odboru kontrolních činností MHMP do 

odboru právní podpory MHMP. 

 

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1157 ze dne 8. 6. 2020 byl s účinností k 1. 7. 2020 zřízen odbor 

právní podpory MHMP, přičemž v příloze č. 1 Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy přijatého 

výše uvedeným usnesením, jsou stanoveny základní činnosti jednotlivých odborů Magistrátu. Odbor 

právní podpory MHMP je dle přílohy Organizačního řádu mimo jiné odborem, který 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 který 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. Tuto činnost 

však dosud vykonává oddělení stížností, které je organizačně začleněno v odboru kontrolních činností 

MHMP. Z důvodu narovnání faktického stavu s platným Organizačním řádem Magistrátu a za účelem 

naplnění úlohy odboru právní podpory MHMP jakožto složky, která zajišťuje výkon agend, jež je 

potřeba vyřizovat centrálně a jednotně za všechny odbory v prostředí Magistrátu, je Radě hl. m. Prahy 

navrhováno převedení oddělení stížností do výše uvedeného odboru právní podpory MHMP. 

 

 

Účinnost organizačních změn se navrhuje k 1. 3. 2021. 
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