
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2559 
ze dne  23.11.2020 

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. 12. 2020 zřízení oddělení nového územního plánu v odboru 
územního rozvoje MHMP 

2.  s účinností od 1. 12. 2020 změnu názvu oddělení pořizování celoměstských 
dokumentací v odboru územního rozvoje MHMP na oddělení územně plánovacích 
dokumentací v odboru územního rozvoje MHMP a delimitaci části činností                  
a zaměstnanců do oddělení nového územního plánu v odboru územního rozvoje 
MHMP 

3.  s účinností od 1. 12. 2020 změnu názvu oddělení pořizování dílčích dokumentací       
v odboru územního rozvoje MHMP na oddělení územně plánovacích podkladů           
v odboru územního rozvoje MHMP 

4.  s účinností od 1. 12. 2020 zřízení oddělení sekretariátu v odboru právní podpory 
MHMP 

5.  s účinností od 1. 12. 2020 zřízení oddělení svobodného přístupu k informacím            
v odboru právní podpory MHMP 

6.  s účinností od 1. 12. 2020 zřízení oddělení právních služeb v odboru právní podpory 
MHMP 

7.  s účinností od 1. 12. 2020 zřízení oddělení kontrolně-metodického v odboru právní 
podpory MHMP 

8.  s účinností od 1. 12. 2020 zřízení oddělení ekonomického a právního v odboru 
kultury a cestovního ruchu MHMP a delimitaci části činností a zaměstnanců               
z oddělení kultury v odboru kultury a cestovního ruchu MHMP do oddělení 
ekonomického a právního v odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

9.  s účinností od 1. 12. 2020 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 

10.  s účinností od 1. 12. 2020 zvýšení limitu počtu zaměstnanců hlavního města Prahy 
pro rok 2020 o 0,25 zaměstnance 

11.  s účinností od 1. 12. 2020 zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci Magistrátu 
hlavního města Prahy o 3, tj. celkem na 2 390,5 systemizovaných míst 

12.  úpravu limitů prostředků na platy pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazené 
do Magistrátu hlavního města Prahy o 156,9 tis. Kč 

13.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 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.8. tohoto usnesení 

Termín: 1.12.2020 

2.  zajistit realizaci bodu I.9. a I.11. tohoto usnesení 

Termín: 1.12.2020 

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

Termín: 1.12.2020 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zvýšení limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.10. tohoto usnesení, 
úpravu limitů prostředků na platy dle bodu I.12. tohoto usnesení a rozpočtové 
opatření dle bodu I.13. tohoto usnesení 

Termín: 1.12.2020 

 

 
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-38162  
Provede: pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2559 ze dne 23. 11. 2020 

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

Prahy č. 1157 ze dne 8. 6. 2020, ve znění pozdějších změn se mění takto: 

 

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

„PRP - odbor právní podpory“ 

nahrazují slovy: 
„PRP - odbor právní podpory 

• odd. sekretariátu 

• odd. svobodného přístupu k informacím 

• odd. právních služeb 

• odd. kontrolně-metodické“. 
 

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

„KUC - odbor kultury a cestovního ruchu“ 

• odd. sekretariátu 

• odd. kultury 

• odd. cestovního ruchu 

• odd. zastoupení Prahy v Bruselu 

• odd. národnostních menšin a cizinců“ 

nahrazují slovy: 
„KUC - odbor kultury a cestovního ruchu“ 

• odd. sekretariátu 

• odd. ekonomické a právní 
• odd. kultury 

• odd. cestovního ruchu 

• odd. zastoupení Prahy v Bruselu 

• odd. národnostních menšin a cizinců“. 
 

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

„UZR - odbor územního rozvoje“ 

• odd. organizační 
• odd. informací o území 
• odd. pořizování celoměstských dokumentací 
• odd. technické podpory 

• odd. pořizování dílčích dokumentací“ 

nahrazují slovy: 

„UZR - odbor územního rozvoje“ 

• odd. organizační 
• odd. informací o území 
• odd. územně plánovacích dokumentací 
• odd. technické podpory 

• odd. územně plánovacích podkladů 

• odd. nového územního plánu“. 

 

  



4. V Článku 5 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„Zástupce ředitele Magistrátu písemně určí zaměstnance pro zastupování v době své 
nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší než 4 týdny navrhne zástupce ředitele Magistrátu svého 
zástupce pro zastupování, kterého pověří ředitel Magistrátu. Zástupce ředitele Magistrátu může rovněž 
pro jednotlivé případy pověřit zastupováním další zaměstnance zařazené do jím řízené sekce úřadu. 
V písemném pověření stanoví zástupce ředitele Magistrátu rozsah oprávnění zaměstnance 
při konkrétním zastupování.“ 

 

5. V Článku 6 odstavec 3 zní: 

„Ředitel odboru Magistrátu písemně určí zaměstnance pro zastupování v době své 
nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší než 4 týdny navrhne ředitel odboru Magistrátu svého 
zástupce pro zastupování, kterého pověří ředitel Magistrátu.“ 

 

6. Článek 11 odst. 2 zní:  

„Odbor legislativní a právní Magistrátu vede centrální dokumentaci: 
1. právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy a vnitřních 

předpisů vydávaných Radou a Zastupitelstvem; 
2. smluv, resp. dohod, uzavřených hlavním městem Prahou; 
3. zřizovacích listin organizací, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.“ 

 

 

 

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 12. 2020. 

 





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 vytvoření zcela nového organizačního členění 

odboru právní podpory MHMP a dále dílčí změny v odboru kultury a cestovního ruchu MHMP a odboru 

územního rozvoje MHMP. Konkrétně se bude jednat o vytvoření nového oddělení ekonomického 

a právního v odboru kultury a cestovního ruchu MHMP a dále oddělení nového územního plánu 

v odboru územního rozvoje MHMP a přejmenování dvou oddělení v odboru územního rozvoje MHMP, 

a to oddělení pořizování celoměstských dokumentací a oddělení pořizování dílčích dokumentací 

na oddělení územně plánovacích dokumentací a oddělení územně plánovacích podkladů. Poslední 

navrhovanou změnou je vytvoření organizační struktury odboru právní podpory MHMP, v němž budou 

zřízena 4 nová oddělení, a to oddělení sekretariátu, oddělení svobodného přístupu k informacím, 

oddělení právních služeb a oddělení kontrolně-metodické. 

Radě hl. m. Prahy je navrhována změna názvu dvou oddělení v odboru územního rozvoje MHMP, které 

svým názvem budou lépe odpovídat vykonávané agendě a potřebám odboru ke splnění uložených 

činností v oblasti přenesené působnosti. Navrhované změny odpovídají aktuálním novelizacím zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zřízení oddělení nového územního plánu 

pak zohledňuje kontinuální nárůst množství zpracovávané agendy, který je způsoben zejména téměř 

zdvojnásobením počtu pořizovaných změn současně platného územního plánu a též aktivním řízením 

procesů nového územního plánu (Metropolitního plánu). Obě zmíněné agendy odrážejí dlouhodobou 

potřebu obsazení všech pracovních míst kvalifikovanými zaměstnanci, což je spojeno nejen se 

zvýšenými nároky na procesní řízení oddělení a přístup k zaměstnancům, ale i způsobem zadávání 

a následné kontroly vykonávané práce. V současné době je aktivně pořizováno v různých fázích 

projednání/zpracování 632 samostatných změn, které jsou z důvodu nutnosti co nejrychlejšího vydání 

členěny do menších skupin, oproti dlouhodobě zavedené praxi pořizování ve skupinách; nárůst pracnosti 

tímto systémem pořizování je hrubým odhadem více než dvojnásobný. V roce 2019 také značně narostly 

podané návrhy na pořízení změn, které byly často podávány z části nekompletní, což způsobuje další 

administrativní zátěž spojenou s vyzýváním žadatelů ke sjednání nápravy. Po jejich schválení dojde 

k překlopení do aktivně pořizovaných změn, tudíž velká zátěž v oblasti pořizování změn stávajícího 

územního plánu se očekává i v následujících letech. V posledních dvou letech byla zvýšena i potřeba 

pořizování nových aktualizací Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy; mezi nimi je navíc i aktualizace 

číslo 5, která má formu „velké revizní“ aktualizace – v  nejbližší době tak lze zcela jistě očekávat výrazné 

navýšení pracovní agendy i v tomto odvětví. Posledním důvodem potřeby nového oddělení je pak 

skutečnost, že Metropolitní plán se nyní procesně nachází ve fázi, kdy je nutná zvýšená snaha plánované 

záměry MČ, hl. m. Prahy i soukromých investorů zanést do aktuální fáze jeho pořizování; v současné 

době se dokončuje vypořádání připomínek a stanovisek podaných ke společnému jednání, přičemž tento 

proces potrvá dle odhadu vyplývajícího ze současných zkušeností ještě několik měsíců. Následovat bude 

veřejné projednání, kde je očekávaná náročnost podobného rozsahu. Z výše uvedených důvodů je tedy 

dána potřeba zřídit nové samostatné oddělení (oddělení nového územního plánu), které se bude zabývat 

efektivním řízením pořizování této dokumentace. 

Další navrhovanou změnou je vytvoření nového oddělení ekonomického a právního v odboru kultury 

a cestovního ruchu MHMP, a to s ohledem na rostoucí agendu v souvislosti s příspěvkovými 

organizacemi hl. m. Prahy (odbor kultury a cestovního ruchu MHMP odborně řídí 17 příspěvkových 

organizací a rozděluje cca 400 mil Kč v dotačních řízeních) a úkoly stanovenými Koncepcí kulturní 

politiky hl. m. Prahy 2017-2021, schválenou jako příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy 

č. 28/104 ze dne 15. 6. 2017 (především v oblasti metodiky řízení příspěvkových organizací, jejich 

analytiky, evaluace a strategického řízení cílů příspěvkových organizací), která způsobuje narůst 

náročnosti vykonávaných činností nejen pro oddělení kultury, ale zejména pak pro jeho zaměstnance 

s ekonomickou agendou. Z toho důvodu je Radě hl. m. Prahy navrhováno posílit kompetence 



v ekonomické oblasti, a to při zachování počtu systemizovaných míst, vytvořením nového oddělení 

zaměřeného na ekonomické a právní záležitosti. Oddělení bude zajišťovat ekonomické a právní činnosti.  

Radě hl. m. Prahy je předkládán také návrh na vytvoření organizační struktury odboru právní podpory 

MHMP, který byl zřízen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1157 ze dne 8. 6. 2020, avšak bez bližšího 

organizačního členění. Odbor právní podpory MHMP zajišťuje přípravu podkladů pro orgány činné 

v trestním řízení, vč. zpracovávání návrhů trestních oznámení podávaných ředitelem Magistrátu, úkoly 

na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy, zabezpečuje 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 vede centrální evidenci petic 

a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy a jejich kontrolu. Nová organizační struktura 

odboru předpokládá k zabezpečení uvedených činností členění na 4 oddělení, a to oddělení sekretariátu, 

oddělení svobodného přístupu k informacím, oddělení právních služeb a oddělení kontrolně-metodické. 

Náplní jednotlivých oddělení bude provádět metodické, koordinační a evidenční činnosti a dále 

zajišťovat činnosti v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Cílem vytvoření samostatného 

oddělení zaměřeného na agendu žádostí podle InfZ je posílit kontrolu dodržování lhůt vyplývajících 

z InfZ a zajistit centralizaci, aktuálnost evidence podaných žádostí a sjednocení postupu při posuzování 

a vyřizování žádostí o informace. Odbor právní podpory MHMP by dále měl zajišťovat 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 předpisů hlavního města Prahy. 

Posledními změnami, které jsou navrhovány Radě hl. m. Prahy, se vztahují ke znění čl. 5, čl. 6 odst. 3 

a k čl. 11 odst. 2. Článek 5 Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy upravuje postavení zástupce 

ředitele Magistrátu v rámci úřadu a stanovuje některé jeho obecné pravomoci a povinnosti. Na rozdíl od 

ředitelů odborů Magistrátu nebylo u zástupců ředitele Magistrátu doposud stanoveno, že mají v době 

své nepřítomnosti určit, resp. pověřit, svého zástupce pro zastupování. Z důvodu jednoznačného 

výkladu úpravy a sjednocení praxe v zastupování v případě nepřítomnosti zástupce ředitele Magistrátu 

se proto navrhuje doplnění nového odstavce 4, který upravuje zastupování zástupců ředitele Magistrátu 

obdobně jako v případě ředitelů odborů Magistrátu. V souvislosti s úpravou zastupování v případě 

nepřítomnosti zástupce ředitele Magistrátu se navrhuje také změna v postupu pověření zástupce pro 

zastupování v době nepřítomnosti ředitele odboru Magistrátu, a to v čl. 6 odst. 3. Dále se v čl. 11 odst. 

2 se navrhuje vypustit výčet některých dokumentů, které vede odbor legislativní a právní MHMP 

v centrální evidenci. Tato změna vychází z aktuálního stavu, kdy vzhledem k pokračující digitalizaci již 

nejsou některé uvedené dokumenty evidovány na odboru legislativním a právním MHMP, příp. jsou 

dané dokumenty dostupné ve veřejných rejstřících, tudíž odpadla nutnost vedení jejich evidence 

samostatně také odborem legislativním a právním MHMP.  

 

Účinnost organizačních změn se navrhuje k 1. 12. 2020. 
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