
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1635 
ze dne  28.6.2021 

ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  s účinností od 1. 7. 2021 snížení limitu počtu zaměstnanců hlavního města Prahy 
pro rok 2021 o 28,75 přepočtených zaměstnanců 

2.  s účinností od 1. 7. 2021 snížení počtu systemizovaných míst v rámci Magistrátu 
hlavního města Prahy o 57,5, tj. celkem na 2 337 systemizovaných míst 

3.  snížení limitu prostředků na platy pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazené 
do Magistrátu hlavního města Prahy o 18.048,2 tis. Kč 

4.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  řediteli Magistrátu hl. m. Prahy 

1.  zajistit realizaci bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 



2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat snížení limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 

2.  realizovat snížení limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 

3.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.4. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
Tisk: R-40885  
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 
Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

PER - MHMP 0092400000000 Snížení SM 000000000 0924 -24 329,0

PER - MHMP 0092400000000 Odstupné 000000000 0924 24 329,0

C e l k e m 0,00

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

6171

6171

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1635 ze dne 28. 6. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na snížení počtu neobsazených systemizovaných míst 

v rámci Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se o snížení počtu systemizovaných míst o 57,5, a to s účinností 

od 1. 7. 2021. Tato dílčí změna, spočívající ve snížení počtu systemizovaných míst, je realizována 

na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020. Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy uložilo v tomto usnesení Radě hlavního města Prahy realizovat v průběhu roku 

2021 taková organizační a personální opatření v rámci Magistrátu hl. m. Prahy, která by zajistila, že limit 

počtu zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy navrhovaný na rok 2022 nepřekročí 90 % schváleného limitu 

počtu zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2021 (po adekvátním zohlednění počtu zaměstnanců 

na dobu určitou). Další organizační a personální opatření v rámci Magistrátu hl. m. Prahy budou 

realizována v následujících měsících v režimu hromadného propouštění, čímž dojde k dalšímu snížení 

počtu systemizovaných míst k 1. 11. 2021 tak, aby byla naplněna vůle Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

V rámci tohoto tisku nedojde ke snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců, ale k přesunu 

finančních prostředků z platů (včetně zákonných odvodů) na odstupné, a to s ohledem na plánované 

rušení obsazených systemizovaných míst, kde se předpokládá navýšení výdajů na odstupné. 
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