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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., 
 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006 pod  
čj. 24 329/2006-30 Pravidla hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Změny Pravidel hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly registrovány Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 13. září 2010 pod  
čj. 23 457/2010-30. 
 

 

 

 

I. 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ  

PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

ze dne 13. září 2010 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) se při svém finančním hospodaření řídí zákonem  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dalšími zvláštními právními předpisy1),  rozhodnutími a smlouvami o 
poskytnutí příspěvků a dotací ze státního rozpočtu, jejich účelu, užití a vypořádání a vnitřními normami .  

Čl. 2 
Hospodaření JU 

(1) JU hospodaří podle rozpočtu, který sestavuje na období kalendářního roku. Rozpočet nesmí být sestaven jako 
deficitní. 

(2) JU vlastní majetek potřebný k činnostem, ke kterým byla zřízena. Je povinna vést řádnou evidenci majetku. 
O nakládání s majetkem JU rozhoduje rektor, případně kvestor v rozsahu stanoveném ve Statutu JU nebo  
v opatření rektora  V případech stanovených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona rozhoduje rektor po předchozím 
písemném souhlasu Správní rady JU. Při nakládání s majetkem se JU řídí zákonem a dalšími zvláštními 
právními předpisy. Konkrétní postupy v této oblasti stanoví vnitřní norma.   

(3) Základním zdrojem hospodaření JU jsou prostředky ze státního rozpočtu. Jejich hlavní část zajišťující provoz 
a rozvoj JU stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle 
zveřejněných, každoročně upřesňovaných a s reprezentací vysokých škol projednaných pravidel. Dalším zdrojem 
jsou prostředky získané z účelových dotací ze státního rozpočtu určených na výzkum a vývoj od ministerstva a 

                                                           
1) Např. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů,  
vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 
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dalších poskytovatelů. Hlavním zdrojem zabezpečení obnovy a rozvoje materiálně technické základny JU jsou 
kapitálové dotace poskytované ministerstvem podle zvláštních právních předpisů.2) 

(4) JU má zákonný nárok na příspěvek ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních 
programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou 
nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek ze státního rozpočtu“) a na dotaci ze státního rozpočtu (dále jen 
„dotace“) na rozvoj JU. Může obdržet dotaci ze státního rozpočtu na ubytování a stravování studentů. 

(5) JU je povinna při hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu počínat si hospodárně 
a efektivně využívat těchto prostředků v souladu se zákonem a ostatními  zvláštními právními předpisy3), podle 
rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a podle podmínek stanovených 
dalšími poskytovateli a v souladu s věcným plněním. Za účelné využívání příspěvků ze státního rozpočtu 
a dotací, za vypořádání poskytnutých prostředků se státním rozpočtem a za řádné hospodaření s majetkem je 
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a statutárním orgánům dalších poskytovatelů odpovědný rektor. 

(6) V zájmu zajištění hospodárného, efektivního a účelného použití veřejných prostředků je JU povinna zajistit 
funkční vnitřní kontrolní systém v souladu se zvláštním právním předpisem4). Zásady vnitřního kontrolního 
systému stanoví JU vnitřní normou.  

(7) JU účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetní evidenci vede v souladu s obecnými předpisy o účetnictví 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání5). V postupech účtování se řídí 
vlastním účtovým rozvrhem a postupy účtování, které vycházejí z těchto předpisů. Účtový rozvrh JU je pro 
každý kalendářní rok stanoven vnitřní normou.  

(8) Ve svém účetnictví je JU povinna oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností od nákladů 
a výnosů ze vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „hlavní 
činnost“). Tomu je uzpůsobena metodika vedení analytické účetní evidence. 

(9) Finanční prostředky k zabezpečení svých činností získává JU zejména: 

a) z příspěvků a dotací ze státního rozpočtu, 

b) z poplatků spojených se studiem, 

c) z výnosů z majetku (zejména prodej, pronájem, finanční výnosy), 

d) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a obcí,  

e) z příjmů z rozpočtu Evropské unie, 

f) z  příjmů ze zahraničí, které nejsou uvedeny v písmenu e), 

g) z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů, 

h) sdružením finančních prostředků, 

i) z vytvořených vlastních fondů, 

j) z úvěrů od peněžních ústavů, 

k) z výnosů z prodeje služeb a zboží a ostatních výnosů z vlastních aktivit v rámci hlavní činnosti, 

                                                           

2) Např. § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů,  
vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 
3) Např. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, 
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.  
5) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška Ministerstva financí 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, 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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l) z výnosů doplňkové činnosti. 

(10) Na poplatky spojené se studiem se nevztahují obecné předpisy o poplatcích. Poplatky spojené se studiem 
jsou: 

a) poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením, 

b) poplatky za studium. 

(11) Poplatky za studium jsou příjmem stipendijního fondu, jde-li o poplatky za studium stanovené JU 
studentům, studují-li v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia 
zvětšená o jeden rok, a studentům, pokud již absolvovali jiný bakalářský nebo magisterský studijní program. 

(12) Poplatky spojené se studiem, které nejsou uvedeny v odstavci 11, jsou příjmem z hlavní činnosti. 

(13) JU může stanovit poplatek za studium v programu celoživotního vzdělávání.  Poplatek se stanoví 
s přihlédnutím k nákladům spojeným s poskytnutím této služby. Poplatky za studium v programu celoživotního 
vzdělávání jsou příjmem z hlavní činnosti. 

(14) Výši poplatků podle odstavce 10 a 13, způsob jejich úhrady, důvody prominutí poplatků upravuje zákon, 
Statut JU a opatření rektora o stanovení poplatků za studium pro období příslušného akademického roku. 

(15) JU je oprávněna přijímat úvěry, návratné finanční výpomoci a půjčky na investiční i na provozní výdaje, 
pokud z jejich přijetí nevzniknou nároky vůči státnímu rozpočtu a pokud je zajištěna jejich návratnost v rámci 
hospodaření JU. Stát neručí za závazky JU. 

(16) JU hradí příspěvky podle uzavřené smlouvy o sdružení ze zdrojů, jež je oprávněna použít na činnost, k níž 
se sdružila. Sdružené prostředky na investice jsou příjmem nebo výdajem fondu reprodukce investičního 
majetku. 

(17) JU nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž 
splacení se stát zaručil, nebo cenné papíry obchodní společnosti, do které JU vložila majetek. 

(18) Úhrady plateb sankční povahy jsou součástí nákladů JU. 

Čl. 3 
Fondy JU 

(1) JU zřizuje tyto fondy: 

a) rezervní fond, 

b) fond reprodukce investičního majetku, 

c) stipendijní fond, 

d) fond odměn, 

e) fond účelově určených prostředků, 

f) fond sociální, 

g) fond provozních prostředků. 

(2) Rezervní fond je tvořen přídělem ze zisku po zdanění a z převodu prostředků z fondu reprodukce 
investičního majetku, fondu odměn a fondu provozních prostředků. Prostředků rezervního fondu lze použít 
zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích, k převodům prostředků do fondu reprodukce 
investičního majetku, fondu odměn a fondu provozních prostředků. 

(3) Fond reprodukce investičního majetku je tvořen:  

a) přídělem ze zisku po zdanění, 

b) poměrnou částí účetních odpisů dlouhodobého majetku, zjištěnou na základě poměru rozdílu pořizovací 
ceny a přijaté dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu na pořízení majetku a celkové pořizovací ceny 
majetku, 

c) poměrnou částí zůstatkové ceny vyřazovaného dlouhodobého majetku, zjištěnou obdobným způsobem 
jako v případě účetních odpisů uvedených v písmenu b), 
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d) převodem prostředků z rezervního fondu, fondu odměn a fondu provozních prostředků, 

e) ze zůstatku příspěvků ze státního rozpočtu k 31. prosinci běžného roku podle § 18 odst. 2 písm. a) 
zákona; prostředky fondu získané převodem zůstatku příspěvku lze použít pouze na financování takové 
činnosti, kterou se JU neúčastní hospodářské soutěže na společném trhu ani ji nemůže touto činností 
ovlivnit, 

f) sdruženými prostředky na společnou investiční činnost. 

Fond reprodukce investičního majetku je  také tvořen prostředky převedenými z vlastního jmění pocházejícími 
z dotací, příspěvků ze státního rozpočtu  a darů určených na pořízení dlouhodobého majetku, a to pouze za 
účelem  evidence zdrojů v souvislosti s jejich čerpáním v průběhu účetního období. 
Prostředků fondu reprodukce investičního majetku lze použít: 

a) k financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

b) k poskytování prostředků jiným osobám v rámci uzavřené smlouvy o sdružené investiční činnosti, 

c) k úhradě splátek investičních úvěrů a půjček, 

d) jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku, účtovaného do výnosů 
JU, 

e) k převodu prostředků do rezervního fondu, fondu odměn a fondu provozních prostředků. 

(4) Stipendijní fond je tvořen:  

a) z poplatků za studium podle § 58 odst. 7 zákona, 

b) převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního právního předpisu6).. 

Prostředků stipendijního fondu lze použít k výplatám stipendií v souladu se Stipendijním řádem JU. O použití 
stipendijního fondu účtuje JU prostřednictvím výnosových a nákladových účtů. 
Zdrojem stipendijního fondu nejsou prostředky poskytnuté JU z   příspěvků ze státního rozpočtu a dotací 
a určené na stipendia; tyto prostředky zůstávají součástí výnosů JU a jsou předmětem ročního vypořádání se 
státním rozpočtem.  

(5) Fond odměn je tvořen z přídělu ze zisku po zdanění a převody prostředků z rezervního fondu, fondu 
reprodukce investičního majetku a fondu provozních prostředků. Prostředky fondu odměn lze použít v souladu 
se Mzdovým předpisem JU. O použití fondu odměn účtuje JU prostřednictvím výnosových a nákladových účtů. 
Fond odměn lze použít také k převodu prostředků do rezervního fondu, fondu reprodukce investičního majetku a 
fondu provozních prostředků. 

(6) Fond účelově určených prostředků je tvořen a používán v souladu s § 18 odst. 7, a 9 až 11 zákona. 

(7) Fond sociální je tvořen základním přídělem na vrub nákladů JU maximálně do výše 2 % z ročního objemu 
nákladů JU zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 
Prostředky fondu sociálního lze použít zejména na:  

a) příspěvek na stravování zaměstnanců, 

b) úhradu nákladů preventivní zdravotní péče o zaměstnance nad rámec závodní preventivní péče, 

c) úhradu nákladů na zlepšení pracovního prostředí, 

d) penzijní připojištění zaměstnanců JU. 

Konkrétní výši základního přídělu a zásady pro použití prostředků fondu sociálního stanoví pro každý kalendářní 
rok svým opatřením rektor. 

(8) Fond provozních prostředků je tvořen:  

a) přídělem ze zisku po zdanění, 

b) ze zůstatku příspěvků ze státního rozpočtu k 31. prosinci běžného roku, 

c) převodem prostředků z rezervního fondu, fondu reprodukce investičního majetku fondu odměn. 

                                                           
6) § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Prostředky fondu provozních prostředků lze použít: 

a) k úhradě nákladů hlavní činnosti v běžném kalendářním roce, 

b) jako vlastní zdroj spolufinancování vzdělávacích, výzkumných a vývojových projektů, jejichž realizace je 
spolufinancováním podmíněna; prostředky fondu získané převodem zůstatku příspěvku lze použít pouze 
na financování takové činnosti, kterou se JU neúčastní hospodářské soutěže na společném trhu ani ji 
nemůže touto činností ovlivnit, 

c) k převodu prostředků do rezervního fondu, fondu reprodukce investičního majetku a fondu odměn. 

(9) Zisk po zdanění lze do fondů JU rozdělovat pouze za podmínky, že byla uhrazena případná ztráta z minulých 
období. 

(10) Prostředky fondů získané přídělem ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného 
výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo 
převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, je možné využít zpětně pouze na tyto 
činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku. 

(11) Návrhy na příděl ze zisku po zdanění do fondů JU předkládají fakulty a další součásti JU ve svých 
výročních zprávách o hospodaření s přihlédnutím ke svým specifickým potřebám a podílu na celkovém zisku 
dosaženém JU. Rektor předkládá návrh na rozdělení zisku po zdanění spolu s výroční zprávou o hospodaření ke 
schválení Akademickému senátu JU. 

(12) Zdůvodněné návrhy na převody mezi fondy předkládají děkani, ředitelé ostatních součástí JU rektorovi ke 
schválení. 

 Čl. 4 
Doplňková činnost 

(1) JU vlastní majetek, který je povinna užívat k plnění úkolů v hlavní činnosti. Tento majetek může dále 
v souladu se zákonem využívat i k činnosti doplňkové. 

(2) V doplňkové činnosti JU vykonává za úplatu činnosti navazující na její činnost hlavní nebo činnosti sloužící 
k efektivnějšímu využití majetku a lidských zdrojů. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah 
a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla JU zřízena. 

(3) Podmínky a oblasti provádění doplňkové činnosti na JU stanoví podrobněji vnitřní norma. 

Čl. 5 
Hospodaření jednotlivých součástí JU 

(1) Fakulty a ostatní součásti JU hospodaří s prostředky získanými 

a) z přidělené části neinvestičních dotací a příspěvků  ze státního rozpočtu, 

b) z přidělené části investičních dotací a příspěvků  ze státního rozpočtu, 

c) z poplatků spojených se studiem, 

d) z výnosů z majetku, 

e) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů krajů a obcí, 

f) z příjmů z rozpočtu Evropské unie a jiných příjmů ze zahraničí, 

g) z příjmů z darů a dědictví, z příjmů z nadací a nadačních fondů, 

h) z výnosů z vlastní doplňkové činnosti, 

i) z vlastních fondů JU (z té jejich části, kterou je oprávněna součást JU disponovat, v případě fondu 
reprodukce investičního majetku z části zbývající po odpočtu odvodů do centrálního fondu reprodukce 
investičního majetku schvalovaných pro kalendářní rok Akademickým senátem JU). 

(2) Základním zdrojem hospodaření fakult a ostatních součástí JU jsou dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. 
Příspěvky ze státního rozpočtu a dotace, jejichž finanční výše poskytovaná JU je určena normativně, se rozdělují 
mezi součásti JU podle zásad a rozpisu navrhovaného rektorem a schváleného Akademickým senátem JU.   
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(3) Fakulty a ostatní součásti JU hospodaří podle dílčího rozpočtu nákladů a výnosů, který nesmí být sestaven na 
období kalendářního roku jako deficitní. Po skončení roku předloží rektorátu JU podklady potřebné pro 
vypořádání se státním rozpočtem a zúčtování poskytnutých dotací podle pokynů a v termínech stanovených 
rektorátem JU. Za hospodárné a účelné využívání poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a řádné 
hospodaření se svěřeným majetkem je rektorovi odpovědný děkan, ředitel vysokoškolského ústavu, KaM, ŠZP, 
v případě rektorátu JU kvestor. 

(4) Fakulty a další součásti JU hospodaří s částí majetku JU, která je jim svěřena v souladu s vnitřní normou JU.   

(5) Při vedení dílčího účetnictví, zpracování dílčích účetních závěrek a dílčích účetních výkazů jsou povinny 
všechny součásti JU se řídit obecnými předpisy o účetnictví5) a vnitřními normami JU.   

(6) JU je plátcem daní v souladu s obecnými předpisy o daních.  Výpočet a odvody daní jsou zajišťovány 
s ohledem na jejich charakter takto: 

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odvádí za své zaměstnance JU podle 
místa zpracování mzdové agendy, tj. podle pokladny plátce; 

b) daň z příjmů právnických osob odvádí rektorát JU na základě jediného daňového přiznání za JU 
zpracovaného z podkladů jednotlivých součástí JU jako celek; podíl fakult a ostatních součástí JU na dani 
je účetně podchycen v nákladech příslušné součásti JU; fakulty a další součásti JU zodpovídají za věcnou 
správnost prvotních podkladů pro přiznání daně; 

c) daň z přidané hodnoty je odváděna za měsíční zúčtovací období, a to rektorátem JU na základě jednoho 
daňového přiznání sestaveného z daňových dokladů zpracovaných ekonomickým odborem rektorátu JU a 
z podkladů dílčího daňového přiznání ŠZP JU; 

d) zálohy na daň silniční odvádí rektorát JU na základě podkladů fakult a dalších součástí JU předkládaných 
v termínech stanovených rektorátem ekonomickému odboru rektorátu; daňové přiznání k silniční dani 
zpracovává rektorát JU; fakulty a další součásti JU předkládají podle pokynů rektorátu podklady potřebné 
pro daňové přiznání; podíl fakult a dalších součástí JU na dani je účetně podchycen v nákladech příslušné 
součásti JU; 

e) přiznání k dani z nemovitostí a odvody daně zajišťuje rektorát JU; podíl fakult a dalších součástí JU na 
dani je účetně podchycen v nákladech příslušné součásti JU; 

f) přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a případné související odvody daní zajišťuje 
rektorát JU; fakulty a další součásti JU předkládají podle pokynů rektorátu podklady potřebné pro daňové 
přiznání; 

Za správnost předkládaných podkladů za fakulty a další součásti JU odpovídají rektorovi děkani a ředitelé 
dalších součástí JU. 

(7) Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění a pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti 
organizace za škodu při úrazu nebo nemoci z povolání provádí JU podle místa zpracování mzdové agendy, tj. 
podle pokladny plátce.   

Čl. 6 
Financování účelových zařízení 

(1) JU financuje běžné a kapitálové výdaje svých účelových zařízení charakteru menz, kolejí, ubytovny, zařízení 
pro vzdělávání mládeže i dospělých, provoz knihoven, tělocvičen a jiných sportovních zařízení, pokud slouží 
zaměstnancům nebo studentům JU. Tyto výdaje financuje z poskytnutých dotací a příspěvků ze státního 
rozpočtu, z vlastních výnosů JU, respektive jejích součástí, a zejména vlastních výnosů z činnosti těchto zařízení. 

(2) Pokud by JU využívala účelová zařízení společně s jinou osobou, podílí se na nákladech, případně výnosech 
podle poměrových ukazatelů využití, sjednaných v uzavřené smlouvě. Smluvně lze sjednat úhradu poměrné části 
využití účelových zařízení i paušální částkou. 

Čl. 7 
Poskytování příspěvku jiným osobám 

(1) JU je oprávněna hradit provoz vlastních zařízení závodního stravování, kromě hodnoty potravin, zajišťujících 
stravování zaměstnanců JU jedním hlavním jídlem denně nebo přispívat svým zaměstnancům až do výše 55 % 
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ceny jednoho hlavního jídla denně, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 
hodin podle zvláštního právního předpisu, pokud je stravování zajišťováno prostřednictvím jiných subjektů. 

(2) JU není oprávněna přispívat na stravování studentům, je však oprávněna hradit až do výše skutečných 
nákladů kromě hodnoty potravin provoz svých stravovacích zařízení zajišťujících stravování studentů. 

(3) JU je oprávněna poskytovat příspěvek jiným fyzickým osobám než zaměstnancům JU v souladu s obecnými 
předpisy. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

(1) Pravidla hospodaření JU registrovaná ministerstvem dne 23. června 1999 pod čj. 23 866/1999-30 se zrušují.  

(2) Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem JU dne 25. dubna 
2006. 

(3) Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

 

 

*** 
 
Změny Pravidel hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly schváleny podle § 9 odst. 1 
písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
dne 16. března 2010. 

Změny Pravidel hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabývají platnosti podle § 36  
odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., v. r. 

rektor 


