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Vážený pan
Mgr. Filip Němec, advokát

V Praze dne 10. 3. 2021
Č.j. NG 356/2021

Vážený pane magistře,

děkujeme za projevení zájmu Vaší klientky o odkup společnosti Soukromá střední
umělecká škola designu, s. r. o. (dále jen jako „škola“)- Níže uvádíme odpovědi na dotazy,
které by mohly napomoci při rozhodování pro případné podání nabídky:

I. Podmínky pro budoucí zájemce
Bude považována za oprávněnou osobu pro předložení nabídky, resp. koupi
nabízeného podílu, i fyzická, nikoli tedy právnická osoba?
1)

Ano za předpokladu, že zájemce splní podmínky uvedené v Oznámení o záměru prodeje
ze dne 10. 2. 2021 (dále jen jako „Oznámení“)
2) Jaké živnostenské oprávnění k provozování školy je požadováno? Dle stanoviska
MŠMT ČR, vycházejícího z ust. § 3 odst. 3 písm. t) zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, není
výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do
rejstříku škol a školských zařízení živností.

Jak je uvedeno v Oznámení, NGP požaduje předložení živnostenského oprávnění, na jehož
základě může zájemce školu provozovat. Předložená živnostenská oprávnění budou
posouzena až po otevření nabídek.
3) Jakou formou se předpokládá doložení připravenosti školu provozovat ihned po
převodu podílu, se závazkem provozovat školu minimálně po dobu následujících pěti let?

Postačí forma čestného prohlášení. Závazek provozovat školu minimálně po dobu následujících
pěti let bude součástí smlouvy o převodu podílu.
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4) Jakým způsobem jsou nastavena referenční kritéria? Je požadováno doložení
zkušeností s (a) provozováním střední školy, (b) řízením střední školy, (c) pedagogickou
činností v rámci střední umělecké školy, nebo (d) pouze obecně s podnikatelskou
činností?
„Oborem“ se v tomto případě rozumí především provozování a řízení střední školy, a to
pokud možno školy uměleckého zaměření. NGP však předem nevylučuje, že by
k projednání písemných nabídek byli pozváni i uchazeči s jinými zkušenostmi. Rozhodnutí
o projednání písemných nabídek bude záležet především na obsahu a kvalitě došlých
nabídek.

II. Finanční údaje vztahující se SSUŠD
1) Jaký druh úvěru SSUŠD čerpá (druh úvěru, celková výše, RPSN, rok
předpokládaného splacení úvěru, roční náklady na splátku úvěru, celkové náklady na
splátku úvěru)?

Škola v současné době čerpá pouze úvěr, který byl použit na zakoupení vozidla Ford Galaxy
Diesel 16- 2.0 EcoBlue Titanium 4x4. Požadované podrobnosti o tomto úvěru nebudou
zájemcům o koupi školy poskytovány, protože jsou chráněny jako obchodní tajemství.
2) Jaký byl výsledek hospodaření SSUŠD v roce 2020?
Účetní závěrka za rok 2020 nebyla zatím vyhotovena, a proto není možné tuto informaci
poskytnout.

3) Jaká byla výše celkových ON (mzdových) SSUŠD v roce 2020?

Jak je uvedeno výše, účetní závěrka za rok 2020, ze které by tyto náklady vyplývaly, není zatím
k dispozici.
4)
Jaká byla výše finanční odměny jednatele SSUŠD v roce 2020 (či v předchozích
letech)?

Ze strany jednatele nebyl dán souhlas k uveřejnění tohoto údaje. NGP však uvádí, že odměna
jednatele je zahrnuta v osobních nákladech uvedených ve zveřejněných účetních závěrkách.
S pozdravem

Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
IČ: 00023281
Česká národní banka:
050008-0008839011/0710

National Gallery Prague
Staroměstské nám. 12
11015 Praguel, Czech Republic
Company no.: CZ00023281
Czech National Bank:
050008-0008839011/0710

+420 224 301122
info@ngprague.cz
www.ngprague.cz

