


Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve 
vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 
písm k) ZVZ? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), 
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení 
a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá? 
 
Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich 
poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných 
prostředků. 
 
Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky žadatele:  
 
S úctou          
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Fakultní základní škola PedF UK, Mezi Školami 2322 
 
Základní škola, Mládí 135 

 
Základní škola Mohylová 1963 

 
Fakultní základní škola při PedF UK, Trávníčkova 1744 

 
• Mateřské školy: 

 
Mateřská škola Běhounkova 2300 

 
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474 (odloučené pracoviště: Ke Koh-i-
nooru  433) 

 
Mateřská škola Úsměv, Herčíkova 

2191  Mateřská škola Pastelka, Horákova 

2064  Mateřská škola Šikulka, Hostinského 

1534  Mateřská škola Husníkova 2075 

Mateřská škola Zahrádka, Husníkova 2076 
 
Mateřská škola Píšťalka, Chlupova 1798 

 
Mateřská škola Rozmarýnek, Chlupova 1799 

 
Mateřská škola Pohádka, Klausova 2187 

 
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188 

 
Mateřská škola Barvička, Klausova 

2449  Mateřská škola Mezi Školami 2323 

Mateřská škola Havaj, Mezi školami 2482 
 
Mateřská škola Sluníčko pod střechou (Fakultní MŠ), Mohylová 1964 

 
Mateřská škola Ovčí hájek 2177 

 
Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880 

 
Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747 

 

Mateřská škola Večerníček, Vlachova 1501 
 

Mateřská škola Vlasákova 955 
 

Mateřská škola U Rumcajse, Zázvorkova 1994 



Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel. ústředna: 
235 011 111 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

Rekreační objekt Kozel, Vrchlabí 129 
Bližší informace  vč. jejich identifikačních údajů a popisu jejich účelu lze najít na 
webových stránkách MČ Praha 13 pod odkazem: https://www.praha13.cz/Seznam-
  zrizovanych-organizaci 

 
2. K dotazu č. 2 sdělujeme, že MČ Praha 13 je zakladatelem právnické osoby KD Mlejn, 

z.ú. Bližší informace vč. jejich identifikačních údajů a popisu jejich účelu lze najít na 
webových stránkách pod odkazem: https://mlejn.cz/ 

 
3. K dotazu č. 3 sdělujeme, že MČ Praha 13 byla zakladatelem akciové společnosti 

Společnost Západního města, akciová společnost, IČ: 60196793. Bližší informace lze 
najít na webových stránkách pod odkazem https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?p 
%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=spole%C4%8Dnost+z 
%C3%A1padn%C3%ADho+m 
%C4%9Bsta&ico=&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typ  
Hledani=STARTS WITH&jenPlatne=VSECHNY 

 
 

4. K dotazu č. 4 sdělujeme: žádné 
 

5. K dotazu č. 5 sdělujeme: žádné 
 

6. K dotazu č. 6 sdělujeme, že v roce 2020 MČ Praha 13 realizovala 1 nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby pod názvem „Komplexní pojištění Městské části Praha 
13 pro období 2021 - 2024“. Bližší informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele 
pod odkazem: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-vz-komplexni-
  pojisteni-mestske-casti-praha-13-pro-obdobi-2021-2024 

 

7. K dotazu č. 7 sdělujeme, že MČ Praha 13 realizuje veřejné zakázky malého rozsahu 
v souladu s interní směrnicí na zadávání veřejných zakázek, podle které zadavatel 
realizuje veřejnou zakázku malého rozsahu odesláním výzvy k podání nabídek 
jednomu nebo nejméně třem dodavatelům dle předpokládané hodnoty (s ohledem na 
okolnosti může zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů; vždy dbá na to, aby nevyzýval 
k podání nabídky stále stejný okruh dodavatelů) a případné uveřejnění 
výzvy vhodným způsobem (např.  na webových stránkách 
zadavatele:  https://www.praha13.cz/Verejne-zakazky) 

 
8. K dotazu č. 8 sdělujeme, že v oblasti veřejných zakázek je přímo nadřízenou 

organizační složkou státu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A v oblasti 
ochrany osobních údajů je přímo nadřízenou organizační složkou státu Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

 
Popis  organizační  struktury  MČ  Praha  13  je  uveden  na  webových  
stránkách:  https://www.praha13.cz/Odbory-a-oddeleni 
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Stru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. K dotazu č. 9 sdělujeme, že podle § 214 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek využívá stránky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-
  praha-13 

 
 
S pozdravem 

 
 
 
 

Mgr. Michal Prošek 
vedoucí legislativně právního odboru ÚMČ Praha 13 
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