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7. ZÁVĚR 

Ačkoli odborná veřejnost v pedagogických kruzích nepřijímá tuto novou právní 

formu s nadšením, dá se konstatovat, že je to nová možnost, neboť se nejedná 

o povinnou právní formu ( s výjimkou církevních zřizovatelů ). Výhodná se jeví 

zejména pro soukromé zřizovatele. Je na zřizovateli, kterou z právních forem si 

vybere.  

Tuto snahu zákonodárce vyjít soukromým zřizovatelům vstříc považuji za velmi 

vhodnou, zejména v oblasti školství, které v minulosti a bohužel i v současnosti 

bylo a je ve většině odkázáno zejména na veřejné zřizovatele. V poslední době 

je jistě patrný trend posilování občanské společnosti, kdy soukromé iniciativy (a 

nejen církevní) rádi a s nadšením u veřejných škol nevídaným na sebe berou 

odpovědnost v této oblasti a zpestřují nabídku škol a školských zařízení. 

Soukromé školy a školská zařízení zpravidla dokážou pružněji reagovat na nové 

trendy ve vzdělávání, často nabízejí kvalitnější služby dětem a rodinám a 

v neposlední řadě jsou také ekonomicky výhodnější pro stát, kdy na sebe 

přebírají starosti, jež často řeší rychleji a lépe. Je v zájmu státu podporovat větší 

rozmanitost škol a školských zařízení, neboť je právem rodičů vybrat si školu 

pro své děti, musí být však také z čeho vybírat. V současné době „babyboomu“ 

je situace taková, že rodiče jsou rádi, podaří-li se jim své dítě vůbec někam 

umístit, nyní se to týká mateřských škol, později nastane tento problém také u 

základních škol, kdy již nebude možné děti odmítat z kapacitních důvodů, školní 

docházka je povinná. Existence možnosti založit školskou právnickou osobu 

může napomoci soukromým iniciativám v rozhodování o založení nových škol, i 

když situaci je samozřejmě nutné řešit komplexně. 

Školský zákon celkem vyčerpávajícím způsobem upravil tento nový druh 

právnické osoby. Obsahuje prvky soukromoprávní úpravy, která umožňuje 

zřizovateli převést více kompetencí na samotnou školskou právnickou osobu, 

zejména na její radu u soukromých školských právnických osob. U školských 

právnických osob zřizovaných ministerstvem, krajem, obcemi je patrná větší 

podobnost s příspěvkovou organizací, kdy zřizovateli jsou ponechány všechny 

kompetence, rada školské právnické osoby se v těchto případech nezřizuje.  
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Právní úprava školské právnické osoby je vcelku vyčerpávající. Jde o univerzální 

právní formu pro všechny druhy zřizovatelů. V praxi se ukazuje, že jsou to 

zejména církevní zřizovatelé, kteří tuto právní formu využívají. V menší míře 

také ostatní soukromí zřizovatelé využívají tuto formu, ale je snad jen otázkou 

času, kdy jich bude více. 

Školská právnická osoba přinesla také zjednodušení v řízení o svém vzniku a 

zápis do rejstříku škol a školských zařízení, kdy se podává pouze jedna žádost. 

Rozdíl oproti škole, jejíž právní formou je obchodní společnost podle 

obchodního zákoníku (např. společnost s ručením omezeným), je v tom, že po 

svém vzniku obchodní společnost ještě nemá oprávnění vykonávat činnost 

školy. Nicméně i tato možnost zůstává zachována, může být dobrým řešením, 

je-li škola provozována také jako podnikání za účelem dosažení zisku, což u 

školské právnické osoby nepřichází v úvahu.  

Při srovnání školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí s příspěvkovou organizací vyplývá pro školskou právnickou 

osobu mnoho výhod, které se týkají zejména větší možnosti rozhodovat o svém 

hospodaření (ačkoliv není jisté, zda o to veřejné školy a jejich ředitelé vůbec 

stojí). Příspěvková organizace nehospodaří s vlastním majetkem, ale 

s majetkem zřizovatele, případné zisky (např. občasný pronájem tělocvičny 

nebo prázdné a nevyužité třídy) nepovedou ke zlepšení vlastní činnosti, neboť 

je škola musí odvést zřizovateli. V praxi tak ředitelé těchto škol nemají motivaci 

lépe využít prostory zejména u větších škol, ačkoliv poptávka po pronájmu 

prázdných tříd je velká, protože by jim to přineslo jen další starosti nikoliv 

finanční prospěch pro školu. Historické budovy škol bývají z poloviny prázdné, 

školy se slučují, nevyužité budovy následně prodávají. Po nástupu silných 

ročníků do škol však vyvstane otázka, zda bylo vhodné tyto prostory prodat, zda 

nebylo vhodnější je jen pronajmout, neboť v nynější situaci je hledání vhodné 

nemovitosti pro provozování činnosti škol nebo školských zařízení věcí velmi 

komplikovanou, viz. například současná situace městské části Prahy 7 atd., 

mimojiné také díky velmi přísným hygienickým požadavkům na vlastnosti 

těchto prostor. Naopak forma školské právnické osoby umožňuje zřizovateli 

převést majetek přímo na školu či školské zařízení, např. budovu, vybavení, 
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získané dary si může ponechat. Tyto vlastnické vztahy však musí být řešeny již 

ve zřizovací listině. 

Při srovnání školské právnické osoby zřízené soukromým zřizovatelem a 

školskou právnickou osobou zřízenou veřejným zřizovatelem vyvstávají značné 

rozdíly. V obou případech však ředitel školské právnické osoby má se 

souhlasem zřizovatele rozsáhlejší pravomoci než je tomu v případě příspěvkové 

organizace. Soukromý zřizovatel může většinu svých kompetencí delegovat na 

radu školské právnické osoby, jejíž existence je povinná. Veřejný zřizovatel radu 

nezřizuje, nemá tedy na koho své pravomoci delegovat. Musí například 

schvalovat rozpočet školské právnické osoby, schvaluje zlepšený výsledek 

hospodaření, tvoření peněžních fondů. 

Jaké jsou tedy nejzásadnější rozdíly oproti jiným právnickým osobám 

vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení? Jednak §124 školského 

zákona výlučně stanovuje hlavní činnost (u příspěvkové organizace ji stanovuje 

zřizovatel). Hospodaří podle jiných pravidel, kdy zlepšený hospodářský výsledek 

školská právnická osoba převádí do peněžních fondů či k úhradě ztrát 

z minulých let ( příspěvková organizace musí naopak převést do rozpočtu 

zřizovatele), dále podrobně definuje doplňkovou činnost. Další rozdíl je patrný 

u tvorby fondů. Jejich struktura je jednodušší, pravidla pro naplňování a 

používání fondů jsou stanovena velmi volně, školská právnická osoba může 

tvořit další mimorozpočtové fondy podle svých pravidel. 

Při hodnocení smyslu nové právní formy je potřeba se zaměřit na přínos pro 

jednotlivé druhy zřizovatelů, tedy veřejné, soukromé a dále také církevní. 

Školská právnická osoba je univerzální právní formou. Zákon předpokládal, že ji 

hojně využijí mimo jiné i veřejní zřizovatelé, což se v praxi však nepotvrdilo. 

V současné době je v rejstříku školských právnických osob zapsáno celkem 146 

školských právnických osob, z čehož pouze dvě se počítají mezi veřejné. 

Zřizovateli těchto dvou školských právnických osob jsou svazky obcí v odlehlých 

venkovských regionech ( Karlovarský venkov, Údolí Desné ). Dá se předpokládat 

že svazky obcí volí tuto právní formu za účelem zajištění vzdělání pro své 

obyvatele v případě, kdy samy nemohou zřídit školy a školská zařízení jen pro 

své občany zejména z ekonomických důvodů,  s úmyslem efektivnějšího využití 

prostředků blízkých obcí. Školská právnická osoba umožňuje transparentně 
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uspořádat vzájemné vztahy zejména proto, že školská právnická osoba může 

být na rozdíl od příspěvkové organizace zřízena více zřizovateli. Pro svazky obcí 

je nová právní forma jistě přínosem a řešením situace, kdy nemohou zřídit 

příspěvkovou organizaci. V ostatních případech veřejných školských 

právnických osob,  tj. těch, které by mohly zřídit ministerstva, kraje nebo 

jednotlivé obce ) se pouze dohaduji, proč dosud nebyla tato možnost žádným 

z těchto zřizovatelů využita. Předně nepřináší do rozpočtů škol a školských 

právnických více prostředků z veřejného rozpočtu oproti dosud využívaným 

příspěvkovým organizacím. Dá se předpokládat, že zřizovatelé příspěvkových 

organizací ve změně právní formy nevidí velký smysl, současná právní forma je 

již dlouho víceméně osvědčená, léty prověřená a zaběhnutá. Forma školských 

právnických osob přináší více práv ( ale i povinností ) zejména řediteli školské 

právnické osoby a řediteli školy v jedné osobě, čímž je oslaben vliv zřizovatele 

v porovnání s příspěvkovými organizacemi. Domnívám se, že není zájem o tuto 

změnu na prvním místě ze strany zřizovatelů, kteří by změnu iniciovali,  a velmi 

pravděpodobně ani ze strany ředitelů škol. Případné převedení majetku ( 

budov, vybavení apod. ) z vlastnictví zřizovatele na školskou právnickou osobu 

sice přináší možnost efektivnějšího využití, na druhou stranu ale také takové 

vlastnictví zavazuje k údržbě, což mnohdy vyžaduje nemalé investice. Dá se 

předpokládat, že pro ředitele škol je vlastně pohodlnější, když tento majetek 

zůstane ve vlastnictví jejich zřizovatelů. 

V případě soukromých zřizovatelů musíme zvlášť zvážit novou situaci, která 

nastala v případě církevních zřizovatelů. Ačkoliv mnozí argumentují tím, že 

církvím a náboženským společnostem zjednodušila cestu k založení škol, které 

dosud získávaly právní subjektivitu na základě zákona č. 3/2002 Sb., zákona o 

církvích a náboženských společnostech. To sice bylo po formální stránce 

náročnější, nicméně s možností využití nové formy školské právnické osoby 

dosavadní církevní právnické osoby ztratily oprávnění působit v oblasti 

vzdělávání a musely se transformovat ve školskou právnickou osobu. Tuto 

formu vnímají jako vnucenou. Forma školské právnické osoby zejména omezila 

možnost odvolání ředitele školské právnické osoby. Zřizovatel může ředitele 

odvolat jen ze zákonem stanovených důvodů ( §166 školského zákona), nikoliv 

z důvodů morálních nebo náboženských. Zejména tento aspekt církevní 

zřizovatelé vnímají jako zásah do své autonomie a tím pádem zhoršení jejich 
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situace oproti předešlému stavu. V mnoha případech pak již nechtějí zřizovat 

nové církevní školy a školská zařízení, dokonce i některé z nich ruší, neboť 

nemohou být garantem kvality a udržování hodnot, které se však od nich 

společností očekávají. V současné době je např. postoj Arcibiskupství pražského 

takový, že nadále nebude zřizovat nové církevní mateřské školy, ačkoliv je o ně 

velký zájem i z řad nevěřících rodičů a ty současné nepokryjí poptávku7. 

V případě církevních zřizovatelů je možné nastolit otázku, zda by i oni mohli mít 

stejně tak jako ostatní zřizovatelé možnost výběru, příp. jakým způsobem 

zaručit větší vliv na chod školy. V současné době je mezi všemi školskými 

právnickými osobami nejvyšší podíl těch církevních, což však nedokazuje, že je 

tato právní forma pro ně výhodná, neboť je jedinou možností. 

V případě ostatních soukromých zřizovatelů nová právní forma přinesla novou 

možnost, nikoliv však povinnost se transformovat. I nadále je možné využívat 

jiné právní formy ( např. obchodní společnosti ). V tomto případě považuji 

školskou právnickou osobu za přínos. V praxi se také ukazuje, že tuto formu 

využívají například sdružení podnikatelů za účelem podchycení absolventů škol, 

nemocnice nebo občanská sdružení. 

Tabulka: Rozdělení školských právnických osob podle druhu zřizovatele, stav ke 

dni 30.3.2009, zdroj: webové stránky MŠMT www.rejskol.msmt.cz 

Veřejní zřizovatelé 2 

Soukromí zřizovatelé 29 

Církevní zřizovatelé 115 

Celkem 146 
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 Závěr Konference Svatojanské koleje: O budoucnosti křesťanských mateřských škol ze dne 28.3.2009 konané 

ve Sv.Janu p.Skalou, příspěvek Jany Fellnerové 


