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Dobrý den, na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zák. č.106/1999 Sb., ze dne 
11. 2. 2021 podávám tuto odpověď: 
 
 
MČ Praha-Ďáblice je od 2001 zřizovatelem právnické osoby: 
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
adresa školy: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 
ředitel: Mgr. Bc. Josef Buchal 
lČO: 70930716 
Spis.zn.: Pr 150 vedená u Městského soudu v Praze, den zápisu: 15. 11. 2002 

Ďáblická škola má charakter obecní školy, tvoří ji základní škola (504 školáci) a 
mateřská škola (168 dětí). Pedagogové a provozní zaměstnanci společně usilují o 
budování moderní dynamické školy s příznivou pracovní atmosférou. Koncepce 
rozvoje školy vychází ze tří stavebních pilířů: kvalitní výchovně vzdělávací program 
(odrážející odborný potenciál pedagogů a příležitosti regionu) – tradice školy – 
vzájemná pospolitost (pracovníci-děti-jejich rodiče a veřejnost). 

Škola má své úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, je 
katedrovou školou Katedrou andragogiky a managementu vzdělávání. Její pracovníci 
jsou angažováni v mnohých odborných programech zkoumajících možnosti rozvoje 
českého školství. 

 
Na Vaše otázky týkající se uzavírání veřejných zakázek na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č.134/2016 Sb., Vám mohu sdělit, že takto uzavřené 
zakázky naše MČ neměla. 
 
Na Vaše otázky týkající se uzavírání veřejných zakázek na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č.134/2016 Sb., Vám mohu sdělit, že takto uzavřené 
zakázky naše MČ neměla. 
 
V roce 2020 MČ Praha-Ďáblice neuzavřela žádnou zakázku s předpokládanou 
hodnotou zakázky dle § 16 zákona č.134/2016 Sb. Lze prověřit na Profilu zadavatele 
a v Registru smluv. 



 
Co se týká Vašeho dotazu ohledně dodržení zásad transparentnosti podle § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu má MČ Praha-
Ďáblice vnitřní směrnici, dle které postupují všichni zadavatelé veřejných zakázek 
malého rozsahu, právní služby nevyjímaje. 
 
Předně je nutno uvést, ačkoliv tak bývá často mylně uváděno, že ústřední orgány státní 
správy nejsou nadřízeným orgánem obecních úřadů. A to ani v přenesené působnosti 
ani v samostatné působnosti. Za jisté odbočení lze považovat v rámci samostatné 
působnosti Ministerstvo vnitra, které je dle § 124 a násl. zákona o obcích zmocněno, 
mimo jiné, k dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí, a jiných opatření 
orgánů obcí v samostatné působnosti a kontrole samostatné působnosti svěřené 
orgánům obcí. V této pozici však plní úlohu výhradně dozorovou a kontrolní, nikoliv 
úlohu nadřízeného orgánu. 
Pro doplnění např. Ministerstvo vnitra zřizuje své organizační složky státu, kterou je 
třeba Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Takovéto složky nemohou tedy 
být nadřízené subjektu, jako je Městská část Praha-Ďáblice a ostatní městské části, 
ani městu či obci. 
 
 
Doufám, že Vám takto poskytnutá informace bude stačit. 
 
 
 

Úřad MČ Praha-Ďáblice 
Mgr. Renata Henych, tajemnice 
Osinalická 1104/13 
18200 Praha-Ďáblice 
 
 


