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Lesní mateřské školy/kluby v České republice působí ve většině případů jako neziskové organizace, 

nejčastěji mají právní formu spolku, v menší míře pak formu ústavu. Menšina lesních MŠ/klubů 

využívá možnost provozu na základě živnostenského oprávnění. Formy vzniku a fungování spolku a 

ústavu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“. Podmínky vzniku a fungování lesních MŠ/klubu na základě živnostenského 

oprávnění upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Pro lesní kluby platí, že všechny tyto právní formy pak mohou být za 

splnění zákonem stanovených podmínek registrovány jako dětské skupiny ve smyslu zákona č. 

247/2014 Sb., o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů.  

Spolek  

Představuje nejjednodušší a univerzální formu právnické osoby. Hodí se pro širokou škálu činností, 

zejména tam, kde kapitál není hlavním hlediskem. Založit spolek mohou minimálně 3 osoby, 

hlavním účelem spolku nesmí být podnikání. Podnikání spolku v rámci vedlejší činnosti však 

vyloučeno není. Náležitosti vzniku a fungování podrobně upravuje občanský zákoník v § 214 a násl.  

Spolek může fungovat s minimem 3 členů, stejně tak může být založen a provozován na základě 

široké členské základny. Organizačně nejjednodušší formu pak představuje spolek s pouze jedním 

orgánem (členská schůze může být zároveň nejvyšším orgánem spolku a zároveň statutárním 

orgánem. V jiných případech právní forma spolku může mít organizačně složitou strukturu. Záleží 

na zaměření a potřebách organizace.   

Lesní MŠ/kluby v ČR fungují v zásadě na dvou modelech organizační a členské struktury. Jsou to:  

a) Lesní kluby fungující jako členské organizace rodičů  

Tato forma je vhodná tam, kde rodiče tvoří pevnou komunitu, výrazným způsobem ovlivňují chod 

organizace a také se na zajištění chodu aktivně podílí. V rámci této formy rodiče platí členské 

příspěvky, které pokrývají většinou náklady za docházku dítěte a provoz zázemí a dále také platby 

za další služby, které spolek nabízí (např. společné sdílení zázemí pro rodiny dětí, účast na akcích 

pro členy spolku, atp.). Členské příspěvky, jsou pro spolek podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 

586/1992, o daních z příjmu, příjmem osvobozeným od daně. Na druhou stranu ovšem pro plátce 

takového příspěvku nejsou tyto daňově uznatelným nákladem ve smyslu § 25 odst. 1 písm. zo) 

zákona o dani z příjmu. U lesních klubů tedy rodiče v tomto případě nemají možnost uplatnit platby 

jako slevu na dani (tzv. školkovné).   

  

b) Lesní MŠ/klub fungující jako organizace, kde rodiče nejsou členy spolku    

Tato forma je vhodná zejména tam, kde lesní MŠ/klub není jedinou aktivitou spolku. Typicky se 

uplatní tam, kde lesní MŠ/klub vznikla jako projekt již existující organizace. Není žádoucí, aby rodiče 

zásadně zasahovali do organizační a rozhodovací struktury spolku. Platba za školné pak nemá 

formu členského příspěvku, ale má formu příspěvku na provoz. Takový příspěvek pak mohou rodiče 

uplatnit jako slevu na dani ve smyslu zákona o dani z příjmu.   



Při obou formách činnosti musí lesní MŠ/kluby dbát na to, aby se při provozování své hlavní 

činnosti nedostávaly do střetu s živnostenským zákonem. Zejména, aby nehospodařili za účelem 

dosažení zisku a nenaplnily tak definici podnikání ve smyslu § 2 živnostenského zákona1. Příjmy od 

rodičů by tedy měly sloužit k pokrytí nákladů spolku (zejm. platy zaměstnanců, provoz zázemí, atd.) 

neměli by být předmětem vytvářením zisku, který bude přerozdělován mezičleny spolku.   

  

Ústav  

V případě ústavu nemůže zakladatel volně stanovit účel, neboť u ústavu je účel stanoven přímo 

zákonem (§ 402 a násl. občanského zákoníku). Účelem ústavu je provozování činnosti užitečné 

společensky nebo hospodářsky. Ústav je tak vhodnou formou především pro poskytovatele 

sociálních a jiných služeb.  

Výsledky činnosti provozované ústavem musí být každému rovnocenně dostupné za podmínek 

předem stanovených. Ústav tak nemůže sloužit např. pouze určité specifické skupiny lidí, protože 

pak by nebyla splněna tato podmínka. Stejně jako u spolku, případě ústavu také platí, že hlavní 

činností nemůže být podnikání, to může být pouze činností vedlejší, přičemž podle zákona tato 

podnikatelská činnost nesmí být na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb provozovaných v 

rámci hlavní činnosti. V případě ústavu je také zákonem přesně vymezeno, jakou strukturu mají mít 

jeho orgány. Ústav nemá členy, a tedy nemá možnost stanovit a vybírat členské příspěvky. Platby za 

docházku pak budou platbou za poskytnutou službu (např. péči o dítě, vzdělávání dítěte).   

Právní forma ústavu tedy bude vhodnou formou zejména tak, kde praktické fungování organizace 

nenese znaky spolkové činnosti. V souvislosti s tím je třeba mít na zřeteli, že oproti spolku, jde již o 

právní formu, která je zákonem více regulována a specifikována a nepřináší tedy tak velkou volnost 

se týče možnosti navržení vnitřní struktury a fungování orgánů. Jeho ustanovení a provozování tedy 

oproti spolku může představovat větší administrativní zátěž. Včetně nutnosti stanovit základní 

vklad (či jeho nepeněžní ekvivalent).                                                                

1 § 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.  

Živnost  

V rámci České republiky a její legislativy není podmínkou provozování lesní MŠ/klubu pouze 

formou neziskové činnosti. Pokud se však zakladatel rozhodne provozovat lesní MŠ/klub na základě 

živnostenského oprávnění (v úvahu připadá pro kluby např. živnost volná, „Mimoškolní výchova a 

vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“)- Musí počítat s dalšími podmínkami 

a omezeními, které se s touto činností pojí. Zejména pak s nutností naplnění hygienických 

požadavků pro zázemí lesní MŠ ve smyslu § 7 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů. Tyto požadavky spolek, ani ústav splňovat nemusí, nejsou-li zároveň 

školskými zařízeními ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 

předpisů.   

 

 

 



Dětská skupina  

Bez ohledu na to, zda lesní klub funguje jako spolek, ústav nebo jako živnost, může se na základě 

svého rozhodnutí zaregistrovat u Ministerstva práce a sociálních věcí jako tzv. dětská skupina ve 

smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění 

pozdějších předpisů. Registrace však s sebou kromě dalších povinností nese povinnost naplnit 

hygienické podmínky stanovené tímto zákonem a dále prováděcí vyhláškou Ministerstva práce a 

sociálních věcí č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 

12 dětí a dále také již zmíněným zákonem č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Lesní MŠ 

nesmí být současně dětskou skupinou.  


