
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1789 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 16.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Ing. Martin Kubelka, Ph.D., ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
  
Tisk: R-41116  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  





Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 – vnitřní 

správa ve věci finančního zajištění nových úkolů v působnosti radního pro oblast správy 

majetku a majetkových podílů Mgr. Jana Chabra: 

 

1) Analýza městských firem, principů jejich fungování, ekonomických východisek a 

možných synergií.  

Cílem je: 

a) Analýza společností vlastněné městem v kontextu již vytvořených dokumentů a 

aktualizace případných poznatků a změn ve vývoji  

b) Návrh postupu pro práci na koncepci majetkové politiky směrem k městem vlastněným 

společnostem  

c) Vytvoření dokumentu obsahující v jednotné podobě vize cíle a mise jednotlivých 

městských firem  

d) Zajistit ucelenou představu MHMP jakožto vlastníka společností o jejich podstatě a na 

základě toho kategorizovat jednotlivé společnosti  

 

2) Řízení a koordinace procesu jednotlivých níže uvedených činností, doporučení a 

guidelines vytvářených externími dodavateli.  

Procesní činnosti: 

a) Vytvoření dokumentu obsahující v jednotné podobě vize cíle a mise jednotlivých 

městských firem  

b) Vytvoření struktury společností vlastněných MHMP dle jejich podstaty a cest k 

naplňování vizí, cílů a misí  

c) Na základě kategorizace společností nastavit finanční a nefinanční požadavky na 

společnosti a koordinovat tvorbu koncepce skládající se z následujících kapitol 

d) Navržení standardizovaného postupu pro výběr členů orgánů jednotlivých společností 

e) Sjednocení základních dokumentů, aby lépe definovaly základní požadavky vlastníka  

f) Nastavení dohledu vlastníka nad významnými transakcemi společností a stanovení 

limitů a objemů finančních operací, které musí společnosti vlastněné HMP reportovat  

g) Aplikovat opatření spojené s mateřskými společnostmi i na společnosti dceřiné – 

analyzovat současný mechanismus odměňování a hodnocení správních orgánů HMP  



h) Stanovení guidelines pro určení klíčových ukazatelů výkonnosti pro jednotlivé 

kategorie městem vlastněných společnosti  

i) ch) Tvorba vzorů reportingu a požadavky na jeho detailnost a strukturu  

j) Tvorba pravidel pro zadávání veřejných zakázek odpovídající možnostem ZOK a 

požadavkům jakosti  

k) Tvorba protikorupčních doporučení a pravidel pro jejich implementaci v městských 

společnostech v limitech ZOK 

Vytvoření výše uvedených dokumentů má za cíl zefektivnit správu společností vlastněných 

hlavním městem Prahou a vygenerovat úspory v rámci zlepšení procesů a využití případných 

synergických efektů. Plnění zakázky předpokládáme v ceně 2 420,0 tis. Kč vč. DPH. 

Zvýšení rozpočtu navrhujeme do rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - SE 8 – ORG 9014300 

ve výši 2 420,0 tis. Kč za současného snížení rozpočtu běžných výdajů odboru ROZ v kap. 09 

– ORG 9011600 o stejnou částku. 
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