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Vysvětlení pojmů uţitečných pro “revitalizaci školního areálu Ţvahov” 

(résume ze Zákona o hl.m.Praze, Školského zákona, Občanského zákoníku aj.) 
 

Městská část Praha 5 je  „obec – tedy územní společenství občanů se samostatnou 

působnosti“ – má vlastní majetek a je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území a 

chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec je povinna 

vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb občanů, např. výchovy a vzdělávání a celkový 

kulturní rozvoj. Uvedené vytváření podmínek nespočívá pouze v samotném zřizování a 

provozování škol a školských zařízení ze strany obce, ale také ve vyuţívání jejího majetku 

k účelům, k nimţ je určen, byť by se jednalo o školu provozovanou jako „veřejná sluţba“ 

jiným zřizovatelem. 
 

Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, musí ho chránit před zničením, 

poškozením nebo zneuţitím. Uvedené povinnosti zákon ukládá všem obcím, a to bez rozdílu, 

zda je majetek obce vyuţíván přímo obcí, jí zřizovanými organizacemi či jinými subjekty na 

základě řádně uzavřených uţívacích smluv (nájem, výpůjčka, pacht). Zákonnou povinností 

pronajímatele je udrţovat věc v takovém stavu, aby mohla slouţit tomu uţívání, pro které 

byla pronajata a zajistit nájemci nerušené uţívání věci po dobu nájmu. 
 

Obce - městské části se v rámci vyšších územně správních celků podílejí na plnění společných 

oblastí „veřejné sluţby“, jako jsou dopravní infrastruktura, záchranný bezpečnostní systém, 

střední a vysoké školství, kulturní sluţby, zdravotnictví, vodovody a kanalizace atd. 
 

Školní areál Ţvahov je sloţen z 19 pozemků, které jsou v Územním plánu hl. m. Prahy  

sloučeny do jednoho katastrálního celku se společným vyuţitím „veřejná vybavenost“ (tedy 

plochy slouţící zejména školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, pro veřejnou 

správu města a záchranný bezpečnostní systém). Všechny objekty a zařízení na tomto území 

musí slouţit těmto vymezeným účelům uţívání, musí být takto kolaudovány, spravovány a 

provozovány. Také všechny zápůjčky, nájemní a podnájemní smlouvy objektů a prostorů na 

tomto území musí slouţit těmto vymezeným činnostem.    
 

Taneční centrum Praha   je občanská – tedy “nezávislá a nekomerční” instituce 

zaloţená podle nového Občanského zákoníku jako “zapsaný ústav”. TCP poskytuje tzv. 

“veřejnou vzdělávací  kulturní sluţbu” - je zařazeno v síti škol MŠMT a jeho akreditovaná 

vzdělávací koncepce “konzervatoř – gymnázium” poskytuje střední a vyšší odborné vzdělání, 

včetně pedagogického. TCP patří do sítě středních a vyšších škol, koordinovaných vyšším 

územně správním celkem – Magistrátem hl. m. Prahy. TCP není komerčním podnikatelským 

subjektem – veškeré zisky vrací zpět do své hlavní činnosti, není ani soukromým vlastnictvím 

a nemá ţádné soukromé “majitele”, je řízen přímo občany – odborníky na umělecké školství a 

kulturu prostřednictvím správní a dozorčí rady – viz zákony a normy o “nestátních 

neziskových organizacích” a podle Občanského zákoníku. 
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