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1. Úvod 

K sepsání této diplomové práce mě vedla osobní zkušenost v práci pro 

neziskový sektor, konkrétně zkušenost se zakládáním školské právnické osoby, 

nového typu právnické osoby, jejímuž studiu se dosud nikdo soustavněji 

nevěnoval. Konkrétně jsme v našem pracovním teamu byli postaveni před 

volbu nejvhodnější právní formy pro nový subjekt, jehož činností má být 

provozování soukromé mateřské školy a výhledově též základní školy. Tato 

činnost má být neziskovou, zřizovatelem školské právnické osoby má být 

občanské sdružení. 

V této práci bych chtěla popsat specifika této nové právní formy, která je 

odbornou veřejností přijímaná s jistými rozpaky, často vnímána také jako 

nadbytečná.  

Problematika školské právnické osoby přesahuje meze dané odvětvím 

správního práva, je velmi těžké určit jeho pozici mezi právem soukromým a 

veřejným. V tomto smyslu se školské právnické osoby týká zejména zákon 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon, dále také šk.z.) a to nejvíce část dvanáctá (Školská 

právnická osoba) a část třináctá (Školský rejstřík). Dále je nutné brát v potaz, že 

mnohá ustanovení školského zákona zhusta odkazují na úpravu v obchodním 

zákoníku. Nelze nevidět snahu zákonodárce upravit některé poměry uvnitř 

školské právnické osoby analogicky s poměry uvnitř obchodních společností, 

dále pak také analogii principů rejstříku školských právnických osob s principy 

obchodního rejstříku. 
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ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA 

 

Tento nepříliš známý druh právnické osoby se zřizuje podle zákona č.561/2004 

Sb. V současné době těchto právnických osob není mnoho, což dokazuje mimo 

jiné i fakt, že veškerou agendu spojenou s vedením rejstříku školských 

právnických osob na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy má 

v současnosti na starosti pouze jeden úředník pro celou Českou republiku. 

Specifikem školské právnické osoby je, že může být zřizována jen za účelem 

provozování hlavní činnosti, jíž je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích 

programů uvedených v §3 a školských služeb podle zákona o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) 

zákon č. 561/2004 Sb. Školská právnická osoba je jedinou právnickou osobou, 

která se zřizuje podle tohoto zákona. Pokud tento zákon nestanoví jinak, 

použije se ve věcech zřízení a vzniku, zrušení a zániku a rozdělení, sloučení a 

splynutí školské právnické osoby přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o 

obchodních společnostech. Část dvanáctá školského zákona nazvaná Školská 

právnická osoba upravuje mimo jiné její zřízení a vznik, zrušení a zánik, 

rozdělení, sloučení a splynutí, likvidaci spíše obecně, podrobnější úprava je 

obsažena v obchodním zákoníku. Podrobněji upravuje orgány školské právnické 

osoby, tj. ředitele u školských právnických osob zřízených ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, a ředitele a radu u školských právnických osob 

zřízených jinou právnickou osobou. Dále pak podrobně upravuje hospodaření 

školské právnické osoby ( §133-§140 školského zákona ), jejíž jednou z hlavních 

zásad je, že na rozdíl od obchodních společností zřizovaných podle obchodního 

zákoníku může zlepšený výsledek hospodaření použít přednostně k úhradě 

ztráty z hlavní činnosti z minulých let a dále pouze k podpoře a zkvalitnění 

hlavní činnosti ( §134 odst.2 šk.z. ), a k tvoření peněžních fondů ( §136 odst.1 

písm.e , dále § 137 šk.z. ). 

Část třináctá upravuje školský rejstřík, který zahrnuje rejstřík škol a školských 

zařízení a rejstřík školských právnických osob. Rejstřík školských právnických 

osob vede příslušné ministerstvo, tj. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Průběh řízení o zápis do rejstříku školských právnických osob 
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s ohledem na svou hlavní činnost úzce závisí na výsledku řízení o zápis do 

rejstříku škol a školských zařízení. Proto je úprava těchto dvou odlišných druhů 

zápisů soustředěna do jedné části tohoto ustanovení, ačkoliv může působit 

poněkud nekoncepčně. 

 

2. Zařazení školské právnické osoby - pojem právnické osoby veřejného 

práva 

Právnické osoby můžeme rozlišit na dvě skupiny. Na právnické osoby 

soukromého práva a právnické osoby veřejného práva. Tématu právnických 

osob soukromého práva se věnovalo a věnuje mnoho prací. Na druhou stranu 

pojem právnických osob veřejného práva u nás nelze považovat za tradiční a 

také nepanuje v odborné veřejnosti shoda v tom, zda je vůbec nutné takto 

právnické osoby oddělovat, neboť hranice jsou zhusta ne příliš ostré. Při 

posuzování toho, do které skupiny právnických osob patří školská právnická 

osoba, je tedy nutné věnovat se pojmu právnické osoby veřejného práva, resp. 

nalézt pojmové znaky, které by jí odlišily od právnických osob soukromého 

práva. 

Právnické osoby veřejného práva patří do oblasti veřejného práva, resp. 

správního, přestože jejich základním znakem je její soukromoprávní 

způsobilost1. Dušan Hendrych však navíc zdůrazňuje význam a účel těchto osob, 

kdy právnickými osobami veřejného práva jsou jen ty právnické osoby, které 

jsou originárními nebo delegovanými nositeli veřejné moci nebo veřejných 

úkolů2. Karel Beran dále pak rozlišuje právnické osoby veřejného práva v širším 

smyslu a právnické osoby veřejného práva v užším smyslu. Toto mi do značné 

míry znesnadnilo určení, zda vůbec školská právnická osoba patří do skupiny 

právnických osob veřejného práva. Dlužno dodat, že se mi2 dosud nikde 

v dostupné literatuře nepodařilo najít její zařazení, protože se jedná o nový 

druh právnické osoby, navíc ne příliš frekventovaný. Zdá se mi tedy, že se touto 

otázkou dosud nikdo nezabýval, alespoň mi o tom není známo. I tak jsem se 

                                                           
1
 Knapp, V.: O právnických osobách, Právník 10-11/1995 

2 Hendrych, D.: Právnické osoby veřejného práva, Správní právo 1/1996 
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pokusila hledat nejsprávnější definici právnické osoby veřejného práva a podle 

ní určit postavení školské právnické osoby. 

Pojmovými znaky právnických osob veřejného práva podle Dušana Hendrycha 

jsou3: 

 a) osoba zřizovatele 

b) účel existence útvaru ( veřejný nebo soukromý ) a povaha zamýšlených nebo 

přikázaných úkolů 

c) forma zřízení 

Podle těchto kriterií můžeme označit za právnické osoby veřejného práva 

útvary, které jsou původním nositeli veřejné moci ( stát ) nebo jsou nositeli této 

moci na základě zákonné delegace ( obec, kraj) a dále útvary zřízené zákonem 

nebo na základě zákona právnickou osobou veřejného práva po plnění úkolů ve 

veřejném zájmu (např.ústavy). U školských právnických osob však může nastat 

dvojí situace, způsobená tím, že zřizovatelem může být jak ministerstvo, kraj, 

obec nebo svazek obcí ( veřejný zřizovatel ), ale také jiná právnická osoba, ba 

dokonce osoba fyzická ( soukromý zřizovatel). Tyto dvě kategorie zřizovatelů u 

školských právnických osob mají dále značný vliv na vznik, hospodaření a vnitřní 

poměry. Tím pádem bychom mohli také rozdělit školské právnické osoby na ty, 

které se jsou právnickými osobami veřejného práva a jejichž zřizovatelem je 

ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí, a na právnické osoby soukromého 

práva, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, i když 

nelze popřít, že i tyto právnické osoby plní veřejné úkoly. 

Při hledání definice právnické osoby veřejného práva narážíme na značné 

potíže nejen u školských právnických osob, ale také u jiných útvarů ( např. 

povaha BIS, České dráhy a.s., Česká filharmonie, Národní galerie apod ). Jedna 

z teorií tvrdí, že zařazení určitého útvaru k právnickým osobám veřejného nebo 

soukromého práva by mělo vyplývat z převahy znaků, jež jsou pro právnické 

osoby veřejného nebo soukromého práva typické, neboť existuje až příliš 

                                                           
3
 Hendrych, D.: Právnické osoby veřejného práva, Správní právo 1/1996 
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mnoho výjimek, které neumožňují pokrýt veškeré příklady jednou definicí4. Za 

prototyp právnické osoby se považují územní korporace a komory, jejichž znaky 

jsou: 

a) zřízení zákonem nebo veřejnoprávním správním aktem 

b) rozhodování sporů o vnitřní organizaci správními úřady 

c) nucené členství 

d) nucená existence 

e) zvláštní organizační a kontrolní vztahy k veřejné sféře 

f) přenesení veřejné moci 

g) označení jako veřejnoprávní 

Další teorie dále rozvíjí nutnost u každého z těchto kriterií posoudit také jeho 

intenzitu5. Jaký si tedy můžeme učinit závěr o postavení školské právnické 

osoby?  Karel Beran doporučuje eliminovat z pojmových znaků znak spočívající 

v naplňování veřejných úkolů, příp. rozlišit právnické osoby veřejného práva 

v širším smyslu a právnické osoby veřejného práva v užším smyslu. Právnickými 

osobami veřejného práva v užším smyslu by pak byly ty útvary, které jsou 

nositeli pravomoci. Za právnické osoby veřejného práva v širším či širokém 

smyslu pak považuje ty útvary, které dosahují plnění veřejných úkolů 

soukromoprávními prostředky6.  

Neurčitost definice právnické osoby veřejného práva posílila moji nejistotu ve 

snaze přiřadit školskou právnickou osobu k právnickým osobám veřejného 

práva nebo soukromého práva, zejména také proto, že zřizovateli školských 

právnických osob mohou být jak veřejní tak soukromí zřizovatelé.  Teorie Karla 

Berana by umožnila podřadit školské právnické osoby pod právnické osoby 

                                                           
4
 Pauger,D.: Die juristische Person öffentlichen und die juristische Person privaten Rechts, Zeitschrift für 

Verwaltung, 11.Jahrgang, Heft 1, 1986, str.5 

5
 Koja, F.: Der Begriff der juristischen Person öffentlichen Rechts, Zeitschrift für Verwaltung, 9.Jahrgang, Heft  5, 

1984, str.490. 

6
 Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva, Linde Praha, 2006, str.47 
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veřejného práva v širším smyslu, ačkoliv tyto právnické osoby Karel Beran 

vlastně vůbec nepovažuje za právnické osoby veřejného práva. 

 

 

3. Hmotně právní aspekty školské právnické osoby 

 

3.1. Hlavní činnost a zřizovatel 

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle zákona  

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání (školský zákon). Její hlavní činnost je omezena pouze na poskytování 

vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v §3 a školských služeb 

podle tohoto zákona. V tomto ohledu je patrný rozdíl školské právnické osoby 

např. od příspěvkové organizace zřízené podle zákona č.250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde vymezení hlavní činnosti 

závisí na zřizovateli. Vedle hlavní činnosti může školská právnická osoba 

vykonávat i činnost vedlejší, která nesmí být na úkor činnosti hlavní. 

Podle §124 odst.2 školského zákona může být zřizovatelem:  

a) ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí 

b) jiná právnická osoba nebo fyzická osoba 

Zřizovatel školské právnické osoby může být jeden, může jich být i více. Např. 

může být více zřizovatelů uvedených v odstavci 2 písm. a) (veřejných) či více 

zřizovatelů uvedených v odstavci 2 písm. b) (neveřejných). Vymezení těchto 

dvou kategorií zřizovatelů má svůj význam z hlediska některých dalších 

podmínek fungování školské právnické osoby (hospodaření, zánik apod.). 

Školská právnická osoba může být mimo jiné také zřízena svazkem obcí, které 

často zajišťují vzdělání žáků z několika obcí v jedné menší škole. Při tvorbě 

tohoto nového zákona se předpokládalo, že tento nový druh právnické osoby 

využijí zejména církevní zřizovatelé, a to proto, že dřívější právní úprava se 

nejevila jako zcela vhodná. 

3.2. Zřízení a vznik 
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Školská právnická osoba zřizovaná jedním zřizovatelem se zřizuje zřizovací 

listinou. Pokud je zřizovatelů více, zřizuje se zřizovatelskou smlouvou. Jedná se 

podobný princip jako u zřizování obecně prospěšných společností zřizovaných 

podle zákona o obecně prospěšných společnostech nebo obchodních 

společností zřizovaných podle obchodního zákoníku. Fáze zřízení a vzniku jsou 

od sebe odděleny. Naopak u příspěvkových organizací je akt zřízení spojen 

zároveň se vznikem. 

Školská právnická osoba vzniká teprve dnem zápisu do rejstříku školských 

právnických osob, který je součástí rejstříku vedeného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Důvodem pro toto řešení je možnost spojení 

dvou řízení, tj. řízení o zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a 

školských zařízení a řízení o vzniku právnické osoby, která bude činnost školy a 

školského zařízení vykonávat, v tomto případě tedy školské právnické osoby. 

Předpokládá se, že tímto dojde k odstranění některých nadbytečných 

administrativních úkonů, zejména pokud se jedná o příspěvkové organizace a 

jejich nutný evidenční zápis do obchodního rejstříku podle zákona č.250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento nový princip vedl 

k tomu, že školský rejstřík byl rozdělen na dvě části. Na rejstřík, který je zásadní 

z hlediska získání oprávnění působit jako škola nebo školské zařízení, tj. rejstřík 

škol a školských zařízení, a na rejstřík s konstitutivními účinky pro vznik školské 

právnické osoby, obdobně jako je tomu u obchodních společností zapsaných 

v obchodním rejstříku podle obchodního zákoníku, zvaný rejstřík školských 

právnických osob. 

Obligatorními náležitostmi zřizovací listiny ( zřizovací smlouvy ) jsou:  

a)  název a sídlo školské právnické osoby, 

b) název, sídlo a identifikační číslo zřizovatele, je-li právnickou osobou, nebo 

jméno, přímení, datum narození a místo trvalého pobytu zřizovatele, je-li 

fyzickou osobou, 

c) označení statutárního orgánu podle § 131 šk.z. a způsob, jakým vystupuje 

jménem školské právnické osoby, 
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d) druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichž činnost školská právnická 

osoba vykonává, 

e) předmět, podmínky a rozsah doplňkové činnosti v případě školské právnické 

osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, je-li 

doplňková činnost této školské právnické osoby povolena, 

f) vymezení způsobu majetkového zajištění činnosti školské právnické osoby, 

g) počet členů rady v případě školské právnické osoby zřizované jinou 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle §124 odst.2 písm.b šk.z.), 

h) v případě více zřizovatelů způsob výkonu práv a povinností zřizovatele podle 

tohoto zákona, 

i) vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena. 

Ke shora uvedenému je třeba uvést, že z názvu školské právnické osoby musí 

být patrný fakt, že vykonává činnost školy či školského zařízení ( §8a šk.z. ). 

Název školské právnické osoby rozeznává následující součásti:  

a) označení příslušného druhu a typu školy, pokud vykonává činnost školy 

b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost 

tohoto školského zařízení,  

c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není 

uvedeno v písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského 

zařízení. 

Druhem školy, resp. školského zařízení se rozumí určitý druh vzdělávání podle 

školského zákona, tj. mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, 

střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná 

škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky. V některých případech je umožněno zachovat tradiční názvy škol, 

které byly dříve součástí segmentu speciálního vzdělávání. Tyto přípustné typy 

jsou uvedeny např. ve vyhlášce č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Uvádí např. následující 
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přípustné typy středních škol: střední průmyslová škola, střední zemědělská 

škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škol, střední rybářská škola, 

střední zdravotnická škola, hotelová škola, střední pedagogická škola, střední 

umělecká škola, střední uměleckoprůmyslová škola, obchodní akademie, 

odborná škola, odborné učiliště a praktická škola (viz. vyhl. č. 13/2005 Sb., §1). 

Dále se připojuje odlišení od jiných právnických osob tohoto druhu (Mateřská 

škola Studánka), musí být dodrženy zásady tvorby firmy podle obchodního 

zákoníku, tzn. název nesmí být zaměnitelný s jinou firmou a nesmí působit 

klamavě ( zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník §10, odst.1). Typ školy 

odlišuje školy v rámci určitého druhu školy (vzdělávání) podle jejich zaměření, 

např. mateřská škola pro zrakově postižené. Při tvorbě názvu je nutné 

respektovat zákonné označení podle §5 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných. 

Název školské právnické osoby může obsahovat označení všech druhů a typů 

školských zařízení, což však není povinné. Tak např. v názvu právnické osoby, 

která vykonává činnost mateřské a základní školy a dále školní družinu a školní 

jídelnu, musí být uveden název mateřské i základní školy, není již třeba uvádět 

označení obou školských zařízení. Povinnost uvádět v názvu označení školského 

zařízení zůstává jen v případě, že právnická osoba vykonává činnost pouze 

školského zařízení a nikoliv školy. 

Dále může a nemusí název školské právnické osoby obsahovat upřesňující 

přívlastek, který může zjednodušit název právnických osob, které kumulují více 

typů středních škol (např. místo názvu Střední odborná škola, Střední odborné 

učiliště, Odborné učiliště a Učiliště lze použít pouze název Střední škola). 

Přívlastky, které je možné v názvu použít, nejsou normovány, nicméně by však 

měly být opravdu upřesňující vzhledem k činnosti školy. Podobně lze 

postupovat při tvorbě názvu školského zařízení. Možné je také začlenit do 

názvu čestný název, je-li udělen ministerstvem. 

 
Dále pak může zřizovací listina ( zřizovací smlouva ) obsahovat další náležitosti 

podle §125 odst.4 šk.z.. Zřizovací listina školské právnické osoby zřízené jinou 

právnickou osobou nebo fyzickou podle §124 odst.2 písm. b) šk.z. může též 
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určit školskou právnickou osobu oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při 

zrušení školské právnické osoby s likvidací; může též stanovit, že určení této 

školské právnické osoby provede orgán k tomu příslušný v rozhodnutí o zrušení 

školské právnické osoby.  

Podle §129 odst. 4  šk.z.může soukromý zřizovatel ve zřizovací listině delegovat 

některé své pravomoci na radu školské právnické osoby. Konkrétně může 

delegovat pravomoc rozhodovat o změnách zřizovací listiny školské právnické 

osoby, pravomoc rozhodovat o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské 

právnické osoby a pravomoc jmenovat a odvolávat ředitele školské právnické 

osoby a stanovit jeho plat, popřípadě mzdu. 

 

3.3. Zrušení a zánik školské právnické osoby  

V tomto případě je analogicky k zřízení a vzniku oddělen zánik od zrušení. 

Školská právnická osoba zaniká dnem výmazu z rejstříku školských právnických 

osob. Zániku ale předchází její zrušení.  

Zrušení má dvě podoby: zrušení s likvidací nebo zrušení bez likvidace. 

Likvidace se neprovede v případě uvedeném v odstavci 3 písm.b) a e), tj. 

v případě zániku školské právnické osoby v důsledku jejího sloučení, splynutí 

nebo rozdělení, dále pak v případě zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu 

pro nedostatek majetku, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení 

nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek školské právnické osoby 

nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. K likvidaci také nedojde v případě 

zrušení školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí, a to zejména s ohledem na jejich postavení veřejných zřizovatelů 

a jejich úzké majetkové a jiné vazby na jimi zřizované instituce. V takovém 

případě přecházejí práva a povinnosti školské právnické osoby na jejího 

zřizovatele přímo ze zákona. To se týká mimo jiné i pracovně-právních vztahů, 

čímž má být zajištěna právní a sociální jistota zaměstnancům v případě, že 

zřizovatel rozhodne o zrušení školy, tj. také pracovních míst.   
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V ostatních případech dojde ke zrušení školské právnické osoby s likvidací, tedy 

zejména v případě školských právnických osob ostatních zřizovatelů, u škol 

soukromých a církevních. 

Školský zákon vymezuje případy, kdy dochází ke zrušení školské právnické 

osoby. Obvyklé případy jmenuje v §126 odst. 3 šk.z.: 

 a) v případě rozhodnutí o zrušení školské právnické, 

 b) v případě rozhodnutí či smlouvě o zániku školské právnické osoby 

v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení, 

 c) v případě uplynutí doby, na kterou byla zřízena, 

 e) v případě zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 

zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu 

z důvodu, že majetek školské právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů 

konkursu, 

 f) rozhodnutím soudu o zrušení právnické osoby. 

 Soud může rozhodnout o zrušení školské právnické osoby a v případě školské 

právnické osoby zřízené jinou právnickou nebo fyzickou osobou podle §124 

odst. 2 písm. b) šk.z.(neveřejní zřizovatelé) o jejím vstupu do likvidace na návrh 

orgánu státní správy nebo osoby, která osvědčí právní zájem, v případě 

závažných poruch v činnosti školské právnické osoby. Tyto poruchy jmenuje 

§126 odst.5 šk.z.: 

a) nebyly jmenovány orgány školské právnické osoby a dosavadním orgánům 

skončilo funkční období před více než rokem, 

b) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání rady školské právnické 

osoby zřizované neveřejnými zřizovateli,  

c) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně 

k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti hlavní činnosti, k jejímuž 

uskutečňování byla školská právnická osoba zřízena,  

d) školská právnická osoba užívá příjmů ze své činnosti nebo svého majetku 

v rozporu s tímto zákonem,  



15 

 

e) školská právnická osoba jiným závažným způsobem porušuje zákon nebo 

neplní podmínky stanovené zákonem.   

Pokud je odstranění těchto vad možné, stanoví soud před vydáním rozhodnutí 

o zrušení školské právnické osoby lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo 

zrušení navrženo.  Dále pak §126 odst. 3 písm. d) šk.z.stanovuje specifický 

případ zrušení školské právnické osoby, pokud bylo vydáno rozhodnutí, kterým 

došlo k výmazu poslední školy nebo školského zařízení, jejíž činnost školská 

právnická osoba vykonávala, z rejstříku škol a školských zařízení. Toto 

ustanovení reflektuje zvláštní vlastnost školských právnických osob, které 

mohou právně existovat pouze v případě, že je oprávněna vykonávat svou 

hlavní činnost vymezenou v §124 odst. 1 školského zákona, tj. poskytovat 

vzdělávání a školské služby ve školách a školských zařízeních. Jestliže tedy není 

v rejstříku škol a školských zařízení zapsána žádná škola nebo školské zařízení, 

pozbývá tato osoba smysl své právní existence. Ke zrušení školské právnické 

osoby pak dojde dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu poslední školy 

nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení. 

Likvidace školské právnické osoby  

Při likvidaci školské právnické osoby se postupuje přiměřeně podle §70 až 75 b 

obchodního zákoníku, nestanoví-li tento zákon jinak. Vstup školské právnické 

osoby do likvidace a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo název a 

sídlo likvidátora jsou údaje povinně zapisované do rejstříku školských 

právnických osob (§154 šk.z.). Likvidátora jmenuje ředitel školské právnické 

osoby, příp. soud. Zde je patrná odlišnost od úpravy v obchodním zákoníku. 

Odměnu likvidátora určuje ten, kdo jej jmenoval a hradí se z prostředků školské 

právnické osoby. Zprávu o průběhu likvidace školské právnické osoby schvaluje 

zřizovatel, v případě, že zřizovatel zanikl či zemřel bez právního nástupce, soud. 

Otázka likvidačního zůstatku může být u neveřejných zřizovatelů řešena ve 

zřizovací listině, kdy podle §125 odst.4 šk.z. může být určena školská právnická 

osoba oprávněná k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení školské právnické 

osoby s likvidací, může též stanovit, že určení této školské právnické osoby 

provede orgán k tomu příslušný v rozhodnutí o zrušení školské právnické osoby. 

V případě, kdy neveřejný zřizovatel zemřel či zanikl bez právního nástupce a ve 

zřizovací listině neurčil subjekt oprávněný k přijetí likvidačního zůstatku, 
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připadne čistý majetkový zůstatek kraji na základě smlouvy mezi krajem a 

likvidátorem. Smlouvu o bezúplatném převodu likvidačního zůstatku kraji lze 

uzavřít pouze v případě, že se kraj v této smlouvě zaváže likvidační zůstatek 

využít v celém rozsahu k poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle 

školského zákona. Pokud kraj do 30 dnů od doručení nabídky písemně 

nepotvrdí úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na 

Českou republiku. Likvidátor zajistí předání likvidačního zůstatku Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

3.4. Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby 

Školská právnická osoba se může rozdělit, sloučit a splynout obdobně jako jiné 

právnické osoby, např. podle obchodního zákoníku, zákona č. 248/1995 Sb. o 

obecně prospěšných společnostech. Právní účinky těchto změn nastávají dnem 

zápisu do rejstříku školských právnických osob. V případě školských právnických 

osob zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je sloučení, 

splynutí a rozdělení možné pouze tehdy, pokud jde o školské právnické osoby 

téhož zřizovatele. V případě slučování školských právnických osob, z nichž 

každou zřizuje jiná obec, by takové prosté sloučení nebylo možné. Řešením 

takové situace by mohlo být vytvoření svazku obcí, který by pak byl jediným 

zřizovatelem požadovaným tímto zákonem. U neveřejných zřizovatelů (§124 

odst.2 písm.b šk.z.) je ke sloučení, splynutí či rozdělení potřeba rozhodnutí 

zřizovatele dotčených školských právnických osob, resp. rady školské právnické 

osoby, a smlouva uzavřená mezi dotčenými školskými právnickými osobami. 

Zřizovatelé zanikající nebo zanikajících školských právnických osob se stávají 

zřizovateli nástupnické nebo nástupnických školských právnických osob. 

Rozdělením dochází k zániku školské právnické osoby, její práva a povinnosti 

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na jiné školské 

právnické osoby. V rozhodnutí nebo smlouvě o rozdělení musí být stanoveno, 

v jakém rozsahu přecházejí práva a povinnosti včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů na jednotlivé školské právnické osoby. 
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Sloučením dochází k zániku školské právnické osoby, její práva a povinnosti 

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na jinou 

školskou právnickou osobu. 

Splynutím dochází k zániku dvou nebo více školských právnických osob, jejich 

práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

přecházejí na nově zřizovanou školskou právnickou osobu. 

Ve všech těchto případech dochází před zánikem ke zrušení bez likvidace. 

 

3.5. Působnost zřizovatele školské právnické osoby  

§129 odst.1 šk.z. upravuje působnost společnou pro všechny zřizovatele. 

S ohledem na odlišnosti v právním postavení veřejných a soukromých 

zřizovatelů je dále působnost upravena samostatně pro zřizovatele veřejné 

v odstavci 2 a samostatně pro zřizovatele soukromé v odstavci 3.  

Bez ohledu na to, zda jde o zřizovatele soukromého či veřejného, je zřizovateli 

svěřena působnost v případě, kdy: §129, odst.1 šk.z. 

a) vydává zřizovací listinu školské právnické osoby 

b) rozhoduje o změnách zřizovací listiny školské právnické osoby 

c) rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické 

osoby 

d) jmenuje a odvolává ředitele školské právnické osoby a stanoví plat, 

popřípadě mzdu 

U zřizovatelů veřejných jsou ponechány úzké vazby školské právnické osoby na 

zřizovatele. Toto řešení odpovídá povinnosti územních odpovědných 

samosprávných celků, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajistit 

vzdělávání, za což také nesou primární zákonnou odpovědnost. Za tímto 

účelem zřizují tyto subjekty školy a školská zařízení, ať již formou příspěvkové 

organizace nebo školské právnické osoby. V obou těchto případech právní 

formy má zřizovatel zákonné prostředky zasahovat do činnosti těchto 

právnických osob. Jsou jimi tato práva zřizovatele: §129, odst.2 šk.z. 

a) schvaluje rozpočet školské právnické osoby 
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b) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby 

c) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby 

neuvedených v §137 odst.2šk.z. a způsob hospodaření s nimi. 

Další odlišností v působnosti veřejného zřizovatele se projeví i tím, že v případě 

školských právnických osob zřizovaných orgány veřejné správy nebude 

vytvářena rada jako další orgán školské právnické osoby, který by přebíral 

kompetence zřizovatele, jako tomu může být u zřizovatelů soukromých. 

Naopak v případě soukromých zřizovatelů dochází k výraznému uvolnění vazby 

zřizovatele na svého zřizovatele. Jedním z orgánů školské právnické osoby je 

rada. Podle § 129 odst.3 šk.z. soukromý zřizovatel jmenuje a odvolává členy 

rady školské právnické osoby, popřípadě stanoví ve zřizovací listině jiný způsob 

jejich jmenování a odvolávání. Rada přejímá téměř všechny kompetence, které 

jinak u školských právnických osob zřizovaných veřejným zřizovatelem zůstávají 

právě zřizovateli. Je možné delegovat i zbylé kompetence na radu, zřizovateli 

pak může zůstat jen rozhodování o zrušení, rozdělení, sloučení nebo splynutí 

školské právnické osoby. Ale i tuto kompetenci lze zřizovací listinou delegovat 

na radu. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez právního nástupce, pokud jde 

o fyzickou osobu,  přechází ze zákona kompetence zřizovatele na radu.  

 

3.6. Orgány školské právnické osoby 

Podle §130 šk.z. můžeme rozlišit orgány školské právnické osoby zřízené 

ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a orgány školské právnické 

osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle §124 

odst.2 písm.b)šk.z. Je-li zřizovatel veřejný, má školská právnická osoba pouze 

jediný orgán – ředitele. Jde-li o soukromého zřizovatele, školská právnická 

osoba má vedle ředitele také radu. 

3.6.1. Ředitel školské právnické osoby 

Podle §131 šk.z. je ředitel statutárním orgánem školské právnické osoby ( 

veřejné i soukromé ), navenek vystupuje  a jedná jménem školské právnické 

osoby, rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud školský zákon 

nestanoví jinak a nesvěří rozhodování jinému orgánu. Vztah mezi výkonem 
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funkce ředitele školy a školského zařízení a mezi výkonem funkce ředitele 

školské právnické osoby je ustanoven v §166 šk.z., který jednoznačně stanoví, 

že ředitel současně vykonává dvojí funkci, tj. funkci ředitele školské právnické 

osoby a současně ředitele všech škol a školských zařízení, jejichž činnost školská 

právnická osoba vykonává. Toto je důvodem, proč předpoklady pro výkon 

funkce ředitele školské právnické osoby jsou totožné s předpoklady pro výkon 

funkce ředitele školy  ( viz. dále).  

Poznámka: Pro srovnání uvádím ustanovení §166, odst. 7 šk.z., z kterého je 

patrná odlišnost školské právnické osoby od jiných soukromých právnických 

osob, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských 

služeb podle školského zákona (např. obchodních společností založených podle 

obchodního zákoníku, obecně prospěšných společností apod.): Funkci ředitele 

školy a školského zařízení vykonává statutární orgán nebo člen statutárního 

orgánu této právnické osoby, musí však splnit předpoklady pro výkon funkce 

ředitele školy nebo školského zařízení. Pokud nelze z těchto osob ředitele školy 

nebo školského zařízení ustanovit ( což je situace u školské právnické osoby 

vyloučená, statutární orgán – ředitel školské právnické osoby musí předpoklady 

splnit bezpodmínečně), jmenuje právnická osoba do funkce ředitele nebo 

školského zařízení jinou osobu v pracovněprávním vztahu k této právnické 

osobě, která tyto předpoklady splňuje. Tato osoba je pak ředitelem všech škol a 

školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává. Zde tedy 

může dojít k oddělení funkce statutárního orgánu právnické osoby a funkce 

ředitele školy nebo školského zařízení.  

Způsob jmenování a odvolávání ředitelů školských právnických osob se 

uskutečňuje podle toho, zda jde o zřizovatele soukromého či veřejného. 

Ředitele veřejné školské právnické osoby jmenuje a odvolává zřizovatel za 

podmínek a postupem stanoveným v §166 šk.z. na základě vyhlášeného 

konkurzního řízení. Náležitosti vyhlášení konkursního řízení, složení 

konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování do funkcí, pravidla 

pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí stanoví 

prováděcím předpisem MŠMT. Veřejný zřizovatel plní funkci orgánu 

nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů. To znamená, že 

je zřizovatel oprávněn sledovat, jak zaměstnavatel (školská právnická osoba) 
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plní své povinnosti při vytváření pracovněprávních vztahů, zjišťovat příčiny 

porušování pracovněprávních předpisů, vyvozovat z něho důsledky. Zřizovatel 

však není vůči řediteli v postavení zaměstnavatele. Zaměstnavatelem ředitele 

školy je školská právnická osoba, jejímž statutárním orgánem je ředitel, tj. tatáž 

osoba. Toto ustanovení ( §166 odst.2, věta druhá šk.z.) zdůrazňuje kontrolní 

funkci zřizovatele mj. i v oblasti pracovněprávních vztahů. Ředitele veřejné 

školské právnické osoby zřizovatel odvolá z funkce v případě pozbytí některého 

z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, 

nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele 

škol a školských zařízení nebo v případě organizačních změn, jejichž důsledkem 

je zrušení vykonávané funkce. Dále je možné ředitele veřejné školské právnické 

osoby odvolat také v případech závažného porušení nebo neplnění právních 

povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména 

inspekční činností České školní inspekce, zřizovatele nebo jinými kontrolními 

orgány nebo v případě dosažení 65 let věku. Odvolání z funkce musí mít 

písemnou formu, pod sankcí neplatnosti musí obsahovat důvody odvolání. 

Tímto ustanovením došlo ke změně oproti předchozí právní úpravě, která 

umožňovala odvolání ředitele z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu. Nynější 

úprava výslovnou specifikací důvodů odvolání lépe koresponduje s faktem, že 

ředitel veřejné školy a školského zařízení vykonává ve výslovně vymezených 

záležitostech státní správu delegovanou zákonem. 

Ředitele soukromé školské právnické osoby jmenuje a odvolává zřizovatel na 

návrh rady, popřípadě ho jmenuje a odvolává sama rada, byla-li na ní tato 

pravomoc zřizovatelem delegována nebo pokud zřizovatel zanikl nebo zemřel 

bez právního nástupce ( viz.dříve), a to opět za podmínek a postupem 

stanoveným v §166 šk.z.  

Podle § 166 odst. 1 šk.z. ředitelem školské právnické osoby může být jmenován 

pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo 

školského zařízení stanovené zvláštním předpisem. Tímto předpisem je zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

Podmínky se různí podle druhu školy a školského zařízení ( viz §5 zákona č. 

563/2004 Sb. ) Jedná se o tyto tři předpoklady: splnění předpokladů kladených 

na pedagogického pracovníka příslušného druhu školy a školského zařízení ( 
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zejména podmínku odborné kvalifikace, viz §3 zákona č.563/2004 Sb.), 

příslušná délka praxe, absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků podle §24 odst.4 písm.a) zákona č. 

563/2004 Sb. ( jen u školských právnických osob zřizovaných ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí ). 

Ustanovení § 131 šk.z. vymezuje výlučné kompetence ředitele soukromé 

školské právnické osoby, určuje rozhodovací prostor ředitele a rady takto: 

 Ředitel školské právnické osoby je ze své činnosti odpovědný radě, 

a) předkládá radě návrh rozpočtu školské právnické osoby a jeho změn, návrh 

střednědobého výhledu jejího financování a návrh roční účetní závěrky, 

b) předkládá radě návrh vnitřního mzdového předpisu a organizačního řádu 

školské právnické osoby, 

c) předkládá radě návrhy změn zřizovací listiny, po jejich projednání radou je 

předává zřizovateli, 

d) předkládá radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se v souladu s 

§132 odst.2 šk.z.vyžaduje předchozí souhlas rady, 

e) se účastní jednání rady s hlasem poradním. 

3.6.2. Rada školské právnické osoby 

Tato rada se zřizuje výlučně u školských právnických osob zřizovaných 

soukromým zřizovatelem. Nelze ji zaměňovat se školskou radu zřízenou podle 

§167 šk.z., i když je název podobný. Ustanovení §132 šk.z. vymezuje působnost 

rady školské právnické osoby, její složení a způsob jednání. Rada je orgán, který 

rozhoduje či spolurozhoduje s ředitelem školské právnické osoby 

v nejdůležitějších otázkách chodu školské právnické osoby. Jde vlastně o 

určitou analogii s dozorčími a správními orgány právnických osob zřízených 

podle obchodního zákoníku nebo podle zákona o obecně prospěšných 

společnostech. Rada školské právnické osoby je garantem veřejného zájmu 

v činnosti školské právnické osoby, zejména v majetkových a finančních 

záležitostech. 
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Do působnosti rady patří: 

a) dbá na zachování účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a 

na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků, 

b) schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím 

vznikem, 

c) schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý 

výhled jejího financování a roční účetní závěrku, 

d) schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád 

školské právnické osoby, 

e) projednává návrhy změn zřizovací listiny, 

f) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické 

osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo 

zrušení školské právnické osoby, 

g) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské 

právnické osoby 

h) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby 

neuvedených v §137 odst.2 šk.z. a způsob hospodaření s nimi, 

i) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby. 

Dále rada vydává předchozí souhlas k právním úkonům, jejichž návrhy 

předkládá ředitel školské právnické osoby a jimiž školská právnická osoba 

hodlá: 

a) nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitosti 

b) nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je 

vyšší než dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle 

zvláštního právního předpisu za hmotný majetek, 

c) zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, 

d) založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické 

osobě, pokud to není školským zákonem vyloučeno, 

e) provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby, pokud to 

není školským zákonem vyloučeno. 

Povinností rady je tento předchozí souhlas s právním úkonem nevydat, pokud 

je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby 
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nebo jestliže by jím byl ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické 

osoby. Takový právní úkon vykonaný bez předchozího souhlasu rady by byl 

neplatný.  

Ke členství v radě školské právnické osoby a jejímu složení, funkčnímu období, 

způsobu hlasování a odměně stanovuje §132 odst. 4 až   15 šk.z.následující:  

Rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů stanoví zřizovatel ve 

zřizovací listině školské právnické osoby. Členy rady jmenuje a odvolává 

zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanoví jinak. V případě zániku či úmrtí 

zřizovatele bez právního nástupce, jmenuje a odvolává členy rady ministerstvo, 

pokud zřizovatel nestanovil ve zřizovací listině jinak. Členem rady může být jen 

fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně 

odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném 

obdobném vztahu ke školské právnické osobě. Funkční období člena rady je 5 

let. Členství v radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, pozbytím 

předpokladů pro členství v radě podle odstavce 6, odvoláním nebo úmrtím. 

Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že podobu delší než 6 měsíců 

nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání 

rady. Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který 

zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Při rozhodování je hlasovací 

právo členů rady rovné. Nestanoví-li zřizovací listina jinak, je rada 

usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů, a 

k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Rada zasedá nejméně 

dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady po dobu 1 roku, 

může zasedání rady svolat i jiný člen rady. Na žádost ředitele je předseda rady 

povinen svolat mimořádné zasedání rady. Pokud předseda rady nesvolá 

mimořádné zasedání rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel. 

Ostatní náležitosti činnosti rady stanoví jednací řád rady. Členům rady může být 

za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření 

školské právnické osoby, výši odměny stanoví zřizovatel. 

V praxi je možné setkat se s obtížemi zejména v souvislosti s aplikací §132 

odst.6 šk.z., který jmenuje předpoklady pro členství v radě a to konkrétně 

s poslední podmínkou, tj. že člen rady není v pracovněprávním ani jiném 

obdobném vztahu ke školské právnické osobě. Zejména u menších ústavů 



24 

 

(např. mateřských škol s kapacitou kolem 25 dětí) je obtížné personálně zajistit 

obsazení rady školské právnické osoby fyzickými osobami, které nejsou 

v pracovněprávním vztahu či obdobném vztahu ke školské právnické osobě. 

Zřizovatel u těchto menších ústavů zřizuje školskou právnickou osobu a školská 

zařízení zpravidla s konkrétním cílem, např. založit školu, jež sleduje nový 

přístup, nové trendy ve vzdělávání, příp. se jedná o církevní školu. V takovém 

případě mu také záleží na tom, aby členové rady školské právnické osoby byli 

s těmito základními zásadami srozuměni, aby je také považovali za své tak, aby 

si mohl být jist, že bude dlouhodobě sledován jeho záměr. Vzhledem k tomu, že 

v současné době není vždy snadné najít vhodné zaměstnance v oboru školství, 

stává se často, že zřizovatel oslovuje coby členy rady školské právnické osoby 

právě své zaměstnance příp. osoby v obdobném postavení, kteří bývají často 

školeni a odborně připravováni pro výkon své profese, tudíž také zpravidla 

rozumějí záměru zřizovatele školské právnické osoby. §132 odst. 6  šk.z. je 

právě z tohoto důvodu častým důvodem k tomu, aby se zřizovatel rozhodl zvolit 

zcela jinou právní formu, např. formu společnosti s ručením omezeným, kde 

tato omezení neplatí, neboť struktura této obchodní společnosti je odlišná.  

3.7. Jednání jménem školské právnické osoby 

Zřizovatel jmenuje ředitele a členy rady školské právnické osoby do funkce 
vydáním jmenovacích dekretů. Ředitele nebo členy rady školské právnické 
osoby může zřizovatel jmenovat do funkce od okamžiku jejího zřízení, avšak 
nejdříve s účinností ode dne vzniku školské právnické osoby. Pak datum vydání 
jmenovacích dekretů bude buď shodné s datem vydání zřizovací listiny, nebo 
bude pozdější. Ředitel nebo rada školské právnické osoby však může vykonávat 
svoji činnost až dnem účinnosti jmenování – nejdříve ode dne vzniku  školské 
právnické osoby (viz § 125 odst. 5 šk.z. ). Pokud školská právnická osoba ještě 
nevznikla (tj. před účinností zápisu do rejstříku školských právnických osob ), lze  
v  souladu  s  § 124  odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb.  analogicky  postupovat  
podle  § 64  zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Ustanovení  § 64 obchodního zákoníku upravuje jednání jménem společnosti 

před zápisem do obchodního rejstříku takto: 

§ 64 
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(1) Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání 

zavázán; jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Jestliže 

společníci, popřípadě příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do tří 

měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla společnost zavázána 

od počátku. 

 (2) Zakladatelé jsou povinni pořídit seznam jednání uvedených v odstavci 1 a 

předložit jej ke schválení společníkům nebo orgánu oprávněnému je schválit tak, 

aby mohla být dodržena lhůta podle odstavce 1. Poruší-li zakladatelé tuto 

povinnost, odpovídají společně a nerozdílně věřitelům za škodu, která jim v 

důsledku toho vznikne. 

(3) Statutární orgán je povinen bez zbytečného odkladu po schválení jednání 

učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům závazkových vztahů   

vzniklých z těchto jednání. 

Poznámka : Při použití analogie při výkladu výše uvedených ustanovení 

obchodního zákoníku  je nutno pod pojmy “zakladatel“ nebo „společník“ 

z pohledu zákona č. 561/2004 Sb. rozumět „zřizovatele“.  

Vzhledem k tomu, že jednání zřizovatele - jmenování ředitele školské právnické 

osoby zřízené soukromým zřizovatelem vyžaduje návrh rady školské právnické 

osoby (viz  §131 odst. 3 šk.z.), a že toto jednání (učiněné bez návrhu rady 

školské právnické osoby) zároveň bude mít  určité důsledky vůči třetím osobám, 

bude pak na místě postup podle § 132 odst. 1 písm. b) šk.z. , tj. bude zapotřebí 

formální schválení úkonu jmenování ředitele školské právnické osoby ze strany 

rady školské právnické osoby poté, co školská právnická osoba a rada školské 

právnické osoby jako jeden z jejích orgánů skutečně vznikne. 

 

4. Změna právní formy na školskou právnickou osobu  

Změnu právní formy právnických osob na školskou právnickou osobu podle § 

187 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., lze ode dne účinnosti zákona č. 561/2004 

Sb. uskutečnit kdykoliv. Podmínkou této transformace je, že právnická osoba 

vykonává činnost škol a školských zařízení, které byly ke dni účinnosti zákona č. 

561/2004 Sb. (tedy k 1. lednu 2005) zařazeny v síti škol, předškolních a 
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školských zařízení. Změnou právní formy se pouze mění vnitřní právní poměry, 

právnická osoba nezaniká ani nepřecházejí její práva a povinnosti na jejího 

právního nástupce.  

Těmito ustanoveními je deklarována právní kontinuita právnické osoby 

z hlediska plnění závazků právnické osoby, realizace práv a povinností vůči 

zaměstnancům apod. Není nutné měnit identifikační číslo, právnická jednotka 

zůstává stejnou účetní jednotkou a daňovým subjektem (např. může uplatňovat 

daňovou ztrátu subjektu před změnou právní formy). Pro provedení 

mimořádné účetní uzávěrky při  změně právní formy právnické osoby na 

školskou právnickou osobu v průběhu kalendářního roku není právní důvod. 

Provedení mimořádné účetní uzávěrky se však doporučuje (neboť účtování 

školské právnické osoby se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů). To znamená, že u řady právnických osob dojde v souvislosti se 

změnou jejich právní formy na školské právnické osoby ke změně právního 

předpisu určujícího metody účtování, směrnou účetní osnovu apod.). 

Ke změně právní formy na školskou právnickou osobu se vyžaduje  

a) rozhodnutí o změně právní formy, 

b) úprava právních vztahů k majetku, který právnická osoba užívá ke své 

činnosti, s ohledem na ustanovení §14O šk.z., 

c) výmaz dosavadní právnické osoby z obchodního či jiného rejstříku nebo 

jiné obdobné evidence právnických osob, je-li tam zapsána podle zvláštního 

předpisu, 

d) zápis školské právnické osoby do rejstříku školských právnických osob. 

Při změně právní formy je tedy nutné vymazat právnickou osobu z dosavadního 

rejstříku nebo jiné obdobné evidence (např. z obchodního rejstříku, rejstříku 

obecně prospěšných společností) a zapsat ji do rejstříku školských právnických 

osob. Pro jasnost upřesňuje §188, odst.2 šk.z., kdo je oprávněn vydat 

rozhodnutí o změně právní formy, a sice tak, že rozhoduje ten orgán nebo ta 
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osoba, která je oprávněna rozhodnout o zrušení dané právnické osoby. U 

obchodních společností a družstev odkazuje §188, odst.3 šk.z.na ustanovení 

obchodního zákoníku, který tento proces upravuje podrobněji. Ke změně právní 

formy na školskou právnickou osobu se u společnosti s ručením omezeným 

vyžaduje souhlas všech společníků a u akciové společnosti souhlas tří čtvrtin 

hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. O rozhodnutí valné hromady či 

členské schůze družstva o změně právní formy na školskou právnickou osobu 

musí být pořízen notářský zápis. 

Podle §189, odst.1 šk.z.musí rozhodnutí o změně právní formy na školskou 

právnickou osobu obsahovat projev vůle  a lhůtu, v níž má být podána žádost o 

zápis do rejstříku školských právnických osob. Součástí rozhodnutí je zřizovací 

listina. Druhý odstavec řeší okolnost, že zřízení školské právnické osoby je 

vázáno na osobu zřizovatele, jehož identifikace je podstatnou náležitostí 

zřizovací listiny. Určení zřizovatelů má dále význam při rozhodování ve věcech 

vzniku, změny a zániku školské právnické osoby. Zákon vychází z následující 

fikce: Měla-li právnické osoba před změnou právní formy na školskou 

právnickou osobu právní formu obchodní společnosti nebo družstva, mají 

právní postavení zřizovatelů školské právnické osoby ty osoby, jež byly jejími 

společníky nebo členy ke dni výmazu z obchodního rejstříku. U obecně 

prospěšné společnosti mají právní postavení zřizovatelů školské právnické 

osoby její zakladatelé.  

Na rozdíl od postupu při zápisu nově vznikající školské právnické osoby bez 

předchůdce, kdy iniciativa pro účely zápisu je na zřizovateli, při změně právní 

formy podává návrh na zápis do rejstříku školských právnických osob statutární 

orgán právnické osoby, jež o této změně právní formy na školskou právnickou 

osobu rozhodla, a to ve lhůtě v rozhodnutí určené. Žádost o zápis musí 

obsahovat toto rozhodnutí a dále údaje a doklady, které se v souvislosti se 

vznikem školské právnické osoby zapisují do rejstříku školských právnických 

osob a zakládají do sbírky listin. Při změně právní formy dále vyvstává nutnost 

sladit výmaz z dosavadního rejstříku či evidence právnických osob se zápisem 

do rejstříku školských právnických osob. Není přípustné, aby došlo k zápisu do 

rejstříku školských právnických osob dříve než k výmazu z dosavadního rejstříku 
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či evidence. Zápis do rejstříku školských právnických osob může nabýt účinnosti 

až po výmazu z předešlého rejstříku či evidence. 

Do rejstříku školských právnických osob se při změně právní formy zapisuje 

také forma, název a sídlo právnické osoby před změnou právní formy. Obdobně 

se také do rejstříku či evidence, v které byla právnická osoba před změnou 

právní formy zapsána, na návrh statutárního orgánu právnické osoby, jež 

rozhodla o změně právní formy na školskou právnickou osobu, zapíše tyto 

změny, a to ve lhůtě 30 dnů po právní moci rozhodnutí o zápisu školské 

právnické osoby do rejstříku školských právnických osob. I k tomuto návrhu je 

nutné přiložit rozhodnutí o změně právní formy. Do předchozího rejstříku se 

tedy zapíše skutečnost, že došlo ke změně na školskou právnickou osobu, název 

a sídlo této školské právnické osoby, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a 

rodné číslo ředitele, a den výmazu dosavadní právnické osoby. 

 

5. Hospodaření školské právnické osoby 

Příjmy školské právnické osoby jsou zejména: 

a) finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, 

c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, 

d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele, 

e) úplata za vzdělávání a školské služby, 

f) příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby, 

g) dary a dědictví. 

Kromě výslovně vymezených výnosů může školská právnická osoba hospodařit i 

s dalšími finančními prostředky, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze 

zahraničí. 

Školská právnická organizace se řadí mezi neziskové organizace. S ohledem na 

tuto její vlastnost stanovuje §134 šk.z.specifická pravidla hospodaření školské 
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právnické osoby, jimiž se mimo jiné odlišuje od příspěvkových organizací. 

V těchto pravidlech jde zejména o minimalizaci rizika nevhodného použití 

prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů na školství. Pravidla 

hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č.250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby stanoví: 

1) Školská právnická osoba hospodaří s příjmy podle §133 odst.1 šk.z., 

s prostředky svých peněžních fondů, s ostatním majetkem, závazky a 

pohledávkami. Školská právnická osoba používá majetek pro účely své hlavní 

činnosti. Hospodaření školské právnické osoby v hlavní činnosti se řídí jejím 

rozpočtem, který může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s její hlavní 

činností. Příjmy získané hlavní činností školské právnické osoby lze použít pouze 

na tuto hlavní činnost. 

2) Zlepšený výsledek hospodaření používá školská právnická osoba 

přednostně k úhradě ztráty z hlavní činnosti z minulých let a dále pouze 

k podpoře a zkvalitnění hlavní činnosti. 

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby stanoví, že školská 

právnická osoba: 

a) předkládá vyúčtování prostředků získaných ze státního rozpočtu tomu, 

kdo je poskytl, 

b) provádí odpisy majetku, 

c) každoročně zpracovává rozbor svého hospodaření, 

d) tvoří výsledek hospodaření sloučením výsledku hospodaření z hlavní 

činnosti a zisku z doplňkové činnosti po zdanění, výsledek hospodaření se tvoří 

po vypořádání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle 

§160 až 163 šk.z., 

e) ze zlepšeného výsledku hospodaření tvoří peněžní fondy, zlepšený 

výsledek hospodaření je vytvořen tehdy, jestliže skutečné příjmy hospodaření 

hlavní a doplňkové činnosti školské právnické osoby po zdanění jsou spolu 

s finančními prostředky přijatými od zřizovatele větší než její provozní náklady. 
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Zákon výslovně vylučuje některé činnosti, které jsou z hlediska efektivního 

využití prostředků z veřejných rozpočtů nepřiměřeně rizikové, omezení jsou ve 

dvou úrovních. Veřejné školské právnické osoby jsou omezeny ve větším 

rozsahu než soukromé. Omezení pro veřejné školské právnické osoby se více 

blíží omezením, která musejí dodržovat v pravidlech hospodaření příspěvkové 

organizace s tím rozdílem, že školská právnická osoba (soukromá či veřejná) smí 

zlepšený hospodářský výsledek použít k tvorbě peněžních fondů, příp. k úhradě 

ztráty z minulých let, kdežto příspěvkové organizaci lze nařídit odvod 

zlepšeného hospodářského výsledku zpět do rozpočtu zřizovatele. Školská 

právnická osoba nesmí: 

a) zřizovat školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a 

nadace, zakládat právnické osoby podle obchodního zákoníku a účastnit se na 

podnikání těchto osob 

b) zajišťovat závazky jiných osob 

c) poskytovat dary, s výjimkou darů poskytovaných z fondu kulturních a 

sociálních potřeb nebo jiného sociálního fondu, prospěchových stipendií a 

ocenění 

Školská právnická osoba zřízená ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

dále nesmí 

a) přijímat a poskytovat půjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele 

s výjimkou poskytování půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, sjednávat 

úvěry a směnečně se zavazovat, 

b) uzavírat smlouvy o koupi najaté věci bez předchozího souhlasu 

zřizovatele, 

c) nakupovat nebo bez předchozího souhlasu zřizovatele přijímat jako 

protihodnotu za své pohledávky vůči jiným osobám akcie či jiné cenné papíry. 

Ustanovení §135 šk.z. poměrně podrobně definuje podmínky provozování 

doplňkové činnosti, kterou školská právnická může vykonávat vedle činnosti 

hlavní. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost nebo činnosti sloužící 

k účelnějšímu využití odbornosti jejich zaměstnanců a majetku. Nesmí být 



31 

 

provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost školské právnické 

osoby nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. Převážně půjde o 

podnikatelskou činnost provozovanou za podmínek stanovených předpisy 

upravujícími podnikání, která svými výnosy přispívá ke zkvalitnění činnosti 

hlavní. Doplňková činnost v zásadě nesmí být financována z finančních 

prostředků státního rozpočtu. Jestliže je výsledkem hospodaření doplňkové 

činnosti ke konci kalendářního roku ztráta, je školská právnická osoba povinna 

zajistit, aby byla tato ztráta do konce následujícího kalendářního roku 

vyrovnána, nebo učinit opatření k ukončení doplňkové činnosti tak, aby v této 

činnosti nebylo po skončení následujícího kalendářního roku pokračováno. 

Školská právnická osoba může vytvářet peněžní fondy. Vždy vytváří rezervní 

fond a investiční fond, veřejná školská právnická osoba dále zřizuje fond 

kulturních a sociálních potřeb. Rezervní fond slouží přednostně k úhradě ztráty 

z hlavní činnosti z minulých let a dále k podpoře a zkvalitnění hlavní činnosti. 

Investiční fond slouží především k financování investičních potřeb školské 

právnické osoby, je tvořen odpisy z majetku. Pravidla pro naplňování a 

používání fondů jsou v zájmu potřebné flexibility stanovena velmi volně na 

rozdíl od pravidel stanovených pro příspěvkové organizace. Zůstatky peněžních 

fondů se po skončení roku převádějí do roku následujícího. Zákon připouští 

tvorbu jakýchkoli dalších mimorozpočtových fondů s tím, že jejich strukturu, 

název a pravidla pro jejich naplňování a čerpání si stanoví sama školská 

právnická osoba. Fond kulturních a sociálních potřeb vytváří pouze veřejná 

školská právnická osoba. Je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a 

dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru ke školské právnické osobě a 

jejich rodinných příslušníků, a důchodců, kteří při odchodu do důchodu byli 

v pracovním poměru ke školské právnické osobě nebo jejímu právnímu 

předchůdci ( dále viz. §138 šk.z.). 

Školská právnická osoba vede účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb.,o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je zařazena v rámci účetních jednotek 

mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání, pokud účtují 

v soustavě podvojného účetnictví ( vyhl. č. 504/2OO2 Sb.). Školská právnická 

osoba v účetnictví důsledně odděluje příjmy a výdaje hlavní činnosti od příjmů 

a výdajů činnosti doplňkové. 
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Vztah školské právnické osoby k majetku je upraven v §140 šk.z.tak, že ke své 

činnosti užívá vlastní majetek a majetek vypůjčený nebo pronajatý od 

zřizovatele nebo jiné osoby (státu, obce, kraje, soukromý majetek), a to na 

základě standardních právních vztahů. 

 

6. Procesně-právní otázky související se zápisem do školského rejstříku 

Rejstřík školských právnických osob jednou ze dvou částí jednoho školského 

rejstříku se zcela odlišným účelem. Školský rejstřík je veřejný seznam, obdobně 

jako je to v případě obchodního rejstříku, který obsahuje 

a) rejstřík škol a školských zařízení, 

b) rejstřík školských právnických osob. 

Rejstřík školských právnických osob je novou evidencí, která se v předchozí 

právní úpravě nevyskytovala (dřívějším pojmem byla síť škol, předškolních a 

školských zařízení). V důsledku zavedení nové právní formy školských 

právnických osob došlo k rozdělení školského rejstříku na dvě části. Ustanovení 

§ 186 šk.z. zajistilo automatické „překlopení“ dosavadní sítě škol, předškolních 

a školských zařízení na nově definovaný školský rejstřík, tyto školy a školská 

zařízení nemusí absolvovat nový proces zápisu do školského rejstříku podle 

ustanovení části třinácté školského zákona ( s termínem dokončení procesu 

předání všech údajů a převedení ze sítě do rejstříku  do 31.3.2006, po tomto 

termínu by byl proveden výmaz školy neb školského rejstříku).  Po dohodě 

s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti, 

díky níž se do školského rejstříku zapisují i školy a školská zařízení zřizovaná 

těmito úřady, se školský rejstřík stal úplným seznamem všech škol a školských 

zařízení v České republice (s výjimkou škol při zastupitelských úřadech České 

republiky v zahraničí). V tomto případě byl termín pro předání všech údajů do 

rejstříku stanoven na 31.8.2006. Tento rejstřík je veřejně přístupný, a to i na 

internetu na stránkách MŠMT. Obdobně, jako je tomu u obchodního rejstříku, 

má každý právo nahlížet do údajů ve školském rejstříku a pořizovat si výpisy. Na 

požádání vydá orgán, který rejstřík vede ( tedy MŠMT ) , úřední výpis údajů ze 

školského rejstříku. Úřední výpisy jsou vydávány bezplatně, neboť vzdělávání je 
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veřejnou službou. Rejstřík zveřejněný v elektronické podobě na webových 

stránkách ministerstva má pouze informativní charakter. 

6.1. Rejstřík škol a školských zařízení 

Rejstřík škol a školských zařízení je nutné zmínit, neboť školská právnická osoba 

nemůže vzniknout, aniž by v něm byla zapsána jediná škola či školské zařízení. 

Účinností zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 

vznikají právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení ( 

např. školské právnické osobě ), určitá základní práva. Jde o právo poskytovat 

vzdělávání a školské služby a právo vydávat státem garantované doklady o 

poskytnutém vzdělání. Dále vzniká nárok na přidělování finančních prostředků 

ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, a to za 

podmínek stanovených školským zákonem a pouze v rozsahu zápisu v rejstříku. 

V podstatě jde o uznání ze strany orgánu veřejné správy, že daná škola nebo 

školské zařízení splňuje zákonem stanovené podmínky poskytovat vzdělávání, 

resp. školské služby. 

Z převážné části vede rejstřík škol a školských zařízení ministerstvo. Rejstřík škol 

a školských zařízení s údaji o mateřských školách a školských zařízení s výjimkou 

mateřských škol zřízených MŠMT vede krajský úřad. Důvodem pro toto řešení 

je předpoklad, že z krajské úrovně lze lépe posoudit potřebnost a účelnost 

těchto druhů škol a školských zařízení. Jedná se výkon státní správy v 

přenesené působnosti, neboť předmětem rozhodování jsou vedle veřejných 

zřizovatelů (kraje) také zřizovatelé soukromí,  církevní, příp.obce. Krajský úřad 

předává údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění. 

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení zahrnují nejpodstatnější údaje o škole 

a školském zařízení. Proti dřívějšímu stavu obsahuje rejstřík škol a školských 

zařízení přesnější údaje. Do rejstříku škol a školských zařízení se zapisují tyto 

údaje: 

a) druh školy nebo typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor, 

b) název, sídlo, identifikační číslo, právní forma a resortní identifikátor 

právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, 
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c) název, sídlo a identifikační číslo a právní forma zřizovatele školské 

právnické osoby nebo příspěvkové organizace, je-li jím právnická osoba, jméno 

a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a datum narození tohoto 

zřizovatele, je-li jí fyzická osoba, 

d) seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání nebo seznam školských 

služeb, 

e) nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském 

zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin 

nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku 

škol a školských zařízení, 

f) nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání 

a formách vzdělávání, 

g) označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, 

h) vyučovací jazyk, nejde-li o jazyk český, 

i) jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, 

j) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození osoby nebo 

osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost 

školy nebo školského zařízení, 

k) doba, na kterou je právnická osoba, která vykonává činnost školského 

zařízení, 

l) den zápisu a den zahájení činnosti školy nebo školského zařízení. 

Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel. 

Navrhovatelem je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo 

školského zařízení; v případě školské právnické osoby nebo příspěvkové 

organizace je účastníkem řízení také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem 

školská právnická osoba nebo příspěvková organizace, je součástí návrhu také 

souhlas jejího zřizovatele. Uvedené je nezbytné s ohledem na úzkou vazbu 

těchto právnických osob na osobu svého zřizovatele (finanční, materiální 

apod.).  
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Zřizovatel, zakladatel  či jiná osoba oprávněná jednat za právnickou osobu 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení je účastníkem řízení, jestliže 

tato právnická osoba ještě nevznikla ( např. nově založená školská právnická 

osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do rejstříku škol a školských zařízení ). 

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských 

zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu příslušného 

podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení do 30. září. Pokud je tedy úmyslem navrhovatele zahájit 

činnost školy nebo školského zařízení ke dni 1.9.2009, žádost o zápis školy nebo 

školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení se všemi potřebnými 

údaji a doklady podle §147 odst.1 šk.z. je nutné podat nejpozději do 30.9.2008. 

Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, může ve výjimečných 

případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro 

předložení žádosti nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu školy nebo 

školského zařízení do rejstříku. 

Náležitostmi žádosti jsou kromě údajů týkajících se identifikace školy nebo 

školského zařízení, právní formy právnické osoby vykonávající činnost školy 

nebo školského zařízení, statutárního orgánu této právnické osoby, zřizovatele 

školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace a statutárního orgánu 

zřizovatele školské právnické osoby další údaje, které se týkají 

- rámcového popisu personálního zajištění, 

- rámcového popisu majetkového zajištění a financování činnost,  

- vztahu (vlastnického nebo užívacího práva) k prostorám, kde bude činnost 

uskutečňována 

- stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého 

vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o 

nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim 

poskytovat školské služby 

- existenci právnické osoby, která bude činnost vykonávat 

- seznam oborů vzdělávání, příp. doklad o akreditaci 
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- jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, 

doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů 

pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zvláštního 

právního předpisu (tzn. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) 

– jde o totožnou osobu se statutárním orgánem školské právnické osoby, tj. 

ředitelem školské právnické osoby 

- navrhovaný nejvyšší počet dětí 

- čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové 

organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo 

hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, 

nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech 

letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského 

rejstříku z důvodu uvedených v §150 odst.1 písm. c) až f) šk.z.: uvedené se 

vztahuje i na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení, a jejich statutární orgány 

- datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení, 

- stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká 

škola působit, pokud není jejich zřizovatelem – u mateřských škol není nutné 

toto vyjádření dokládat 

- stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola 

působit, pokud není jejich zřizovatelem 

 

Vzhledem k tomu, že v době podání žádosti (minimálně 11 měsíců před 

termínem zahájení činnosti) je téměř nereálné, aby navrhovatel měl splněny 

všechny personální a majetkové podmínky ( např. smlouvy s vyučujícími a 

ostatním personálem, majetkové vybavení prostor apod.) požadují se pouze 

rámcové popisy předpokládaného stavu. Zákon dále stanoví, že některé 

doklady a údaje mohou být doloženy později, nejpozději do dne zahájení 

činnosti školy nebo školského zařízení. V takovém případě nabývá rozhodnutí o 

zápisu do rejstříku škol a školských zařízení účinnosti až doložením chybějících 
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dokladů orgánu, který rejstřík vede. Jedná se o skutečnosti, které dokládají 

vlastnický či užívací titul k prostorám, kde bude činnost vykonávána, stanoviska 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu a údaje a 

doklady k osobě ředitele.  

O žádosti rozhodne příslušný orgán do 90 dnů od doručení žádosti. Nejsou-li 

doloženy všechny doklady, vyzve příslušný orgán k jejich doplnění ve stanovené 

přiměřené lhůtě. Pokud nedojde k dodatečnému doplnění těchto dokladů, 

orgán, který vede rejstřík škol a školských právnických osob, žádost zamítne. 

Dále zákon taxativně jmenuje další důvody zamítnutí žádosti, tj. v případě, že 

žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje soustavy 

České republiky a současně příslušného kraje, nejsou dány předpoklady pro 

řádnou činnost po stránce personální, materiální a finanční, žádost obsahuje 

nepravdivé údaje nebo činnost by nebyla v souladu s právními předpisy. Pokud 

nejsou tyto důvody pro zamítnutí žádosti dány, musí příslušný orgán žádosti 

vyhovět. 

6.2. Rejstřík školských právnických osob 

Smyslem rejstříku školských právnických osob je obdobně jako u obchodního 

rejstříku soustředit na jednom veřejně přístupném místě evidenci zákonem 

stanovených podstatných údajů o tomto typu právnických osob. Je veden 

výlučně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zápis do tohoto 

rejstříku je konstitutivním aktem rozhodujícím pro vznik, změny a zánik školské 

právnické osoby. Opět analogicky k obchodnímu rejstříku má vedení tohoto 

rejstříku zajišťovat ochranu zájmů třetích osob, které se na základě informací 

z objektivního zdroje rozhodují o právních vztazích se školskou právnickou 

osobou. Ten, kdo jedná v důvěře v zápis do rejstříku školských právnických osob 

je chráněn proti tomu, kdo namítá, že zápis neodpovídá skutečnosti. Zápis, 

změny či výmaz z rejstříku školských právnických osob musí být zveřejněn bez 

zbytečného odkladu.  

Rejstřík školských právnických osob soustřeďuje pouze ty údaje, které se týkají 

samotné školské právnické osoby, tedy ne škol a školských zařízení. Jedná se o 

tyto zapisované údaje: 
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- název, sídlo, identifikační číslo a resortní identifikátor školské právnické 

osoby 

- název, sídlo a identifikační číslo jejího zřizovatele, jeho statutární orgán a 

právní forma, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu a datum narození jejího zřizovatele, je-li fyzickou osobou 

- jméno, příjmení a datum narození ředitele školské právnické osoby, den 

vzniku, popřípadě den zániku jeho funkce, 

- jméno, příjmení a datum narození členů rady školské právnické osoby, je-

li podle tohoto zákona zřízena 

- předmět doplňkové činnosti školské právnické osoby, je-li povolena, 

- den vzniku školské právnické osoby, 

- doba, na kterou je školské právnické osoba zřízena, 

- den zrušení školské právnické osoby a jeho první důvod, 

- vstup školské právnické osoby do likvidace a jméno, příjmení a místo 

trvalého pobytu nebo název a sídlo likvidátora, 

- prohlášení konkursu a jméno, přímení a místo trvalého pobytu nebo 

název a sídlo správce konkursní podstaty, 

- zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 

zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkurzu 

z důvodu, že majetek školské právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů 

konkursu, 

- den zániku školské právnické osoby, 

- změna nebo zánik zapsaných skutečností.  

Dále se do rejstříku zapisují změny v souvislosti se splynutím nebo sloučením 

školské právnické osoby s jinou školskou právnickou osobou nebo při jejím 

rozdělení na jiné školské právnické osoby. Zapisuje se datum změny a u 

zanikající školské právnické osoby se zapisuje, že zanikla rozdělením, sloučením 

nebo splynutím s uvedením názvu sídla a identifikačního čísla nástupnické 
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školské právnické osoby nebo osob. U nástupnické školské právnické osoby se 

zapisuje při rozdělení, kromě údajů zapisovaných při zápisu, že vznikla 

rozdělením a název, sídlo, identifikační číslo a resortní identifikátor školské 

právnické osoby, jejímž rozdělením vznikla. Při sloučení se u nástupnické 

školské právnické osoby zapisuje název, sídlo, identifikační číslo a resortní 

identifikátor zanikající školské právnické osoby ( osob ) a případné změny 

zapsaných údajů o nástupnické školské právnické osobě. Při splynutí, že vznikla 

splynutím, a název, sídlo, identifikační číslo a resortní identifikátor školských 

právnických osob, jejichž splynutím vznikla. Je-li podkladem pro zápis 

rozhodnutí soudu, zapíše se tato skutečnost bez dalšího do rejstříku školských 

právnických osob také. 

Sbírka listin, která je součástí rejstříku školských právnických osob, obsahuje 

- zřizovací listinu školské právnické osoby a její změny 

- doklad o jmenování, odvolání nebo o jiném ukončení funkce osoby, která 

je ředitelem školské právnické osoby, členem rady školské právnické osoby 

zřízené soukromým zřizovatelem, popřípadě likvidátorem, 

- rozhodnutí o zrušení školské právnické osoby, 

- rozhodnutí nebo smlouva o změně školské právnické osoby podle §127 

šk.z. nebo rozhodnutí o změně právní formy podle §187 až 190 šk.z., 

- zprávu o průběhu likvidace školské právnické osoby a zprávu o naložení 

s majetkem, popřípadě závazky, 

- rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání. 

 Ministerstvo je oprávněno vyžadovat úředně ověřený překlad cizojazyčných 

listin do češtiny. 

Účastníky řízení ve věcech rejstříku školských právnických osob jsou 

navrhovatel, zřizovatel a ve věci zápisu osob dále další osoby podle §154 šk.z. 

(členové rady, ředitel, likvidátor, správce konkursní podstaty). Navrhovatelem 

je školská právnická osoba, pokud dosud nevznikla, navrhovatelem je 

zřizovatel.  
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Při vzniku nové školské právnické osoby (dosud nezapsané) podává navrhovatel 

současně dvě žádosti: žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení a 

žádost o zápis do rejstříku školských právnických osob. Při zápisu do rejstříku 

školských právnických osob MŠMT vychází z žádosti o zápis do rejstříku škol a 

školských zařízení a zápis povolí pouze tehdy, dojde-li také k povolení zápisu do 

rejstříku škol a školských zařízení. Bez tohoto zápisu (zápisu do rejstříku škol a 

školských zařízení) nemůže školská právnická osoba vzniknout, protože ke své 

existenci potřebuje státní souhlas k provozování své hlavní činnosti, který je 

vyjádřen právě zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.  

Výmaz školské právnické osoby z rejstříku školských právnických osob provede 

ministerstvo jen z taxativně stanovených důvodů: 

- v případě zrušení školské právnické osoby zřizované ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, 

- v případě zrušení školské právnické osoby z důvodu jejího rozdělení, 

sloučení či splynutí, pokud je zároveň rozhodnuto o zápisu nástupnické školské 

právnické osoby nebo osob do rejstříku školských právnických osob, 

- po provedení likvidace školské právnické osoby v případě, že zániku 

školské právnické osoby předchází v souladu s §126 odst.2  šk.z.její zrušení 

s likvidací, 

- v případě zrušení školské právnické osoby z důvodu uvedeného v §126 

odst.3 písm.e) šk.z. 

Žádost o zápis změn a žádost o výmaz je povinen navrhovatel podat bez 

zbytečného odkladu a musí obsahovat potřebné údaje a doklady, které se 

předmětné změny týkají a které se zakládají do sbírky listin. Řízení lze zahájit i 

bez návrhu v zájmu dosažení shody mezi zápisem v rejstříku a skutečným 

stavem. Ministerstvo rozhodne o zápisu změny nebo výmazu školské právnické 

osoby z rejstříku školských právnických osob ve lhůtě 30dnů ode dne zahájení 

řízení. Zápis školské právnické osoby, změn v zapisovaných údajích nebo výmaz 

oznámí ministerstvo příslušnému daňovému orgánu, orgánu vykonávajícímu 

státní statistickou službu a orgánu, který vydal živnostenské oprávnění nebo 

jiné podnikatelské oprávnění, nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu. 
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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, 



43 

 

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 

 

 

 

 

                                                           
7
 Závěr Konference Svatojanské koleje: O budoucnosti křesťanských mateřských škol ze dne 28.3.2009 konané 

ve Sv.Janu p.Skalou, příspěvek Jany Fellnerové 
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8. Resumé v anglické jazyce -Summary in English 

Educational legal entity  

Educational legal entity is a new type of legal entity established under Act No. 

561/2004 Coll. (the „Schools Act“). There are not many of these legal entities at 

the moment as they represent a brand new institute, more often used by 

church schools to which this concept has brought many simplifications when 

compared to the previous regulation. 

Educational legal entity is specific due to the fact that it can be established only 

for the purpose of operation of primary business in the education sector in 

accordance with Section 3a of Act No. 561/2004 Coll. The issues of the 

educational legal entity shall be governed by the applicable provisions of the 

Commercial Code unless the law specifies otherwise. When compared to other 

legal forms, in particular the allowance organisation as the most common 

operator of schools, differences are traced mostly in the higher level of 

management autonomy.  Educational legal entity may administer its own 

property, create monetary funds etc., which will allow for a better use of the 

property and a more effective long-term planning.  

The manager of the school is, at the same time, the authorized representative 

of the educational legal entity. He must comply with the conditions for practice 

of the position of the school manager (Act No. 563/2004 Coll., on school 

workers), i.e. he must have the required education and practice. The Council of 

the educational legal entity is another body of the educational legal entity. It is 

established only in private educational legal entities, not in the educational 

legal entities established by the region, municipality or ministry. 

The proceedings on registration in the registry of educational legal entities as a 

constitutive legal act necessary for creation of educational legal entity are 

conducted by the Ministry of Education, Youth and Sports. The proceedings on 

registration in the registry of educational legal entities are conditional upon 

obtaining of the authorization to conduct a primary business in the education 

sector. This is expressed by the registration in the registry of schools and school 

facilities. 
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This new legal form that has been often questioned in the school circles is an 

optional form. It is up to the founder to choose from among the allowable legal 

form. 
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9. Příloha 

VZOR ZŘIZOVACÍ LISTINY ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

Občanské sdružení Přátelé města Unhoště, IČ: 12345678, se sídlem: Václavské 

nám. 1000, 273 51  Unhošť, ( dále jen „ Občanské sdružení Přátelé města 

Unhoště“ nebo „zřizovatel“ ) ve smyslu ust. §125 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( 

školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů jako zřizovatel z ř i z u j e školskou 

právnickou osobu s názvem Soukromá základní škola Lípa Unhošť. 

I. 

Úvodní ustanovení 

Občanské sdružení Přátelé města Unhoště zřizuje školskou právnickou osobu 

vykonávající činnost základní školy a školní jídelny – výdejny, a to za podmínek 

stanovených touto zřizovací listinou. 

 

II. 

Název a sídlo školské právnické osoby 

Název školské právnické osoby: Soukromá základní škola Lípa Unhošť   

Sídlo školské právnické osoby: Václavské nám. 1001, 273 51 Unhošť 

 

III. 

Název, sídlo, IČ zřizovatele 

Název zřizovatele: Občanské sdružení Přátele města Unhoště 

Sídlo zřizovatele: Václavské nám. 1000, 273  51 Unhošť 

Identifikační číslo zřizovatele: 12345678 
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IV. 

Statutární orgán školské právnické osoby 

Statutárním orgánem školské právnické osoby je ředitel školské právnické 

osoby jmenovaný zřizovatelem. Je oprávněn samostatně jednat ve všech 

záležitostech školské právnické osoby Soukromé základní školy Lípa Unhošť 

jejím jménem a má povinnosti z těchto vztahů vyplývající. 

Ředitel školské právnické osoby se samostatně podepisuje jménem školské 

právnické osoby Soukromé základní školy Lípa Unhošť ve všech záležitostech 

spadajících do výlučné pravomoci statutárního orgánu školské právnické osoby. 

V konkrétních záležitostech může ředitel školské právnické osoby zplnomocnit 

k jednání další osoby. 

Ředitel školské právnické osoby vykonává činnosti zejména dle ust. §131 a násl. 

školského zákona. 

 

V. 

Druhy a typy škol a školských zařízení 

Školská právnická osoba vykonává druhy škol a typy školských zařízení: 

- základní škola 

- školní jídelna – výdejna 

Hlavním účelem a předmětem činnosti školské právnické osoby je poskytování 

a zabezpečování základního vzdělávání a dále zabezpečování stravování dětí a 

zaměstnanců základní školy, to vše dle příslušných ustanovení školského 

zákona. 

 

VI. 

Doplňková činnost 
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Školská právnická osoba nevykonává doplňkovou činnost. 

 

VII. 

Vymezení způsobu majetkového zajištění činnosti 

Majetkové zajištění činnosti školské právnické osoby Soukromé základní školy 

Lípa Unhošť je dáno vymezeným majetkem ve vlastnictví školské právnické 

osoby Soukromé základní školy Lípa Unhošť a dále ve vlastnictví zřizovatele, 

který jí zřizovatel svěřil  k bezplatnému užívání nebo jej pronajal ke dni jejího 

zřízení a který zůstává ve vlastnictví zřizovatele. 

Školská právnická osoba Soukromá základní škola Lípa Unhošť hospodaří 

s prostředky v souladu s ustanovením §133 a násl. školského zákona, a to 

zejména přidělenými státem ze státního rozpočtu, získanými z úplaty za 

vzdělávání a s dalšími prostředky poskytnutými jinými právními subjekty a 

fyzickými osobami. 

 

VIII. 

Počet členů rady školské právnické osoby 

Rada školské právnické osoby má 3 ( tři ) členy. 

 

IX. 

Vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena 

Školská právnická osoba se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

X. 

Označení školské právnické osoby oprávněné k přijetí likvidačního zůstatku 

při zrušení školské právnické osoby s likvidací 
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V případě zrušení školské právnické osoby s likvidací je k přijetí likvidačního 

zůstatku oprávněna nově zřizovaná školská právnická osoba Soukromá základní 

škola Lípa Hloubětín se sídlem Slévačská 4409, 190 00 Praha 9 – Hloubětín ( 

dále jen Soukromá základní škola Lípa Hloubětín ). Nedojde-li platně ke vzniku 

školské právnické osoby Soukromá základní škola Lípa Hloubětín, určení této 

školské právnické osoby provede orgán k tomu příslušný v rozhodnutí o zrušení 

školské právnické osoby. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

Školská právnická osoba vzniká dnem zápisu do rejstříku školských právnických 

osob. 

Tato zřizovací listina se vyhotovuje  ve třech vyhotoveních ve formě notářského 

zápisu, z nichž jedno obdrží zřizovatel, jedno bude založeno do archivu školské   

právnické osoby a jedno bude použito k zápisu školské právnické osoby do 

rejstříku školských právnických osob a k zápisu do rejstříku škol a školských 

zařízení. 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobami jednajícími jménem účastníka 

přečten a schválen. 

 

Blažej Stavinoha 

Předseda rady sdružení 

 

Mgr. Josef Násadka 

Místopředseda rady sdružení 

 

Ing. Zdeno Mohykán 

Místopředseda rady sdružení 
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