
 

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 397                              datum: 1. 4. 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestorku 
 
Na základě § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 16 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto stanovuji oprávnění zastupovat Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (dále 
JU) a jednat jménem JU pro kvestorku Ing. Jiřinu Valentovou v těchto záležitostech a rozsahu: 

 

1. Veškeré závazkové vztahy uzavírané mezi JU a jinými subjekty s výjimkou: 
smluv uzavíraných se zahraničními subjekty, 
smluv o spolupráci, 
smluv o poskytování dotací, 
smluv týkajících se dispozic s nemovitým majetkem, které jsou předmětem vkladu do katastru 
nemovitostí. 

2. Veškeré úkony týkající se financování a hospodaření s veřejnými zdroji projektů a grantů 
připravovaných a realizovaných na JU. 

3. Úkony prováděné v souvislosti s vnitřní kontrolní činností na JU a činností vnějších kontrolních orgánů 
na základě příslušných právních předpisů1 o finanční a veřejnoprávní kontrole. 

4. Úkony spojené s činností Finanční správy ČR2. 

5. Úkony spojené s prováděním zadávacích řízení podle právních předpisů o veřejných zakázkách 
v platném znění. 

6. Úkony spojené se správním řízením vykonávaným orgány státní správy v souvislosti s investiční 
výstavbou a správou nemovitostí JU. 

7. Úkony spojené s pojišťováním majetku JU. 

8. Úkony spojené s bankovními obchody uzavíranými mezi JU a bankovními subjekty. 

9. Jiné úkony vyplývající z hospodaření JU. 

 

V rámci delegovaných pravomocí je kvestorka Ing. Jiřina Valentová oprávněna zastupovat JU při všech 
jednáních, činit závazná prohlášení a provádět právní úkony včetně podepisování příslušné dokumentace. 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019 a ruší Opatření rektora R 218 ze dne 1. prosince 2012. 

 

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
rektor  

 
 
Rozdělovník: kvestorka, děkani fakult JU, ředitelé ostatních součástí JU 

                                                           
1 Zejm. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) aj. 

2 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR 


