HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Adriana Krnáčová
Primátorka hlavního města Prahy

V Praze dne 20. srpna 2015
Č. j.: MHMP 1380923/2015
Vážení,
k Vašemu podání ze dne 29. 7. 2015 týkajícího se přehodnocení jmenování ředitele odboru
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) uvádím
následující:
Výběrové řízení na systemizované pracovní místo ředitele odboru územního rozvoje
Magistrátu bylo řádně vyhlášeno ředitelkou Magistrátu od 27. 4. do 27. 5. 2015.
Na základě výsledku tohoto výběrového řízení byl jako nejvhodnější uchazeč výběrovou
komisí doporučen Ing. arch. Jan Kábrt. V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 písm. v) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kdy je Radě hlavního
města Prahy vyhrazeno rozhodovat o jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu, a to
na základě návrhu ředitele, resp. ředitelky, Magistrátu, byl návrh podán, tj. byl předložen
Radě hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1746 ze dne 21.
7. 2015 k návrhu na jmenování ředitele odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
jmenovala s účinností od 1. 8. 2015 do této funkce Ing. arch. Jana Kábrta a uložila ředitelce
Magistrátu provést pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného vznikl Ing. arch. Kábrtovi dne 1. 8. 2015 pracovní poměr
k hlavnímu městu Praze a dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
úřednících), se jedná o vedoucího úředníka, jehož pracovní poměr vzniká jmenováním.
S účinností od 1. 8. 2015 se Ing. arch. Kábrt stal zaměstnancem hlavního města Prahy se
všemi důsledky, které z této skutečnosti plynou. Mimo jiné se jedná také o skutečnost, že není
možné zrušit přijaté usnesení Rady hlavního města Prahy, na jehož základě již byla provedena
různá právní jednání, zejména tedy vznik pracovního poměru jmenovaného. Případné
skončení pracovního poměru je možné provést pouze na základě příslušných
pracovněprávních předpisů. Co se týká odvolání vedoucího úředníka, to je možné jen ze
zákonem stanovených důvodů uvedených v § 12 odst. 1 zákona o úřednících, a to v případě,
že:
a) vedoucí úředník pozbyl některý z předpokladů podle § 4 zákona o úřednících,
b) porušil závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo se
dopustil nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době
posledních 6 měsíců, nebo
c) neukončil vzdělávání vedoucích úředníků ve lhůtě podle § 27 odst. 1 zákona o úřednících.
Žádný z výše uvedených důvodů nebyl v tomto případě naplněn, tudíž není ani důvod k tomu
Ing. arch. Kábrta z funkce ředitele odboru územního rozvoje Magistrátu odvolat.
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Závěrem tedy uvádím, že není možné zrušit dané usnesení Rady hlavního města Prahy, neboť
jeho přijetím, které proběhlo v souladu s právními předpisy, vznikl pracovní poměr Ing. arch.
Kábrtovi k hlavnímu městu Praze s právními důsledky z této skutečnosti vyplývajícími.
Závěrem mi dovolte požádat o předání mojí odpovědi ostatním připojeným občanským
sdružením.
S pozdravem

Adriana Krnáčová
podepsáno elektronicky
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