
  
 

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), ve znění pozdějších 
předpisů dne 8. září 2021 pod čj. MSMT-24215/2021-1 Pravidla Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích pro zakládání právnických osob a pro vklady do právnických osob. 
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PRAVIDLA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH PRO ZAKLÁDÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB 

A PRO VKLADY DO PRÁVNICKÝCH OSOB 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Zakládání právnických osob Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 

(dále jen „JU“) a peněžité nebo nepeněžité vklady JU do právnických osob lze 

realizovat pouze v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména 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 o vysokých 

školách“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu 

s vnitřními předpisy JU. 

 

(2) Tímto vnitřním předpisem JU (dále jen „Pravidla“) jsou stanoveny předpoklady, 

podmínky a postup pro zakládání právnických osob a vkládání peněžitých 

a nepeněžitých vkladů do právnických osob ze strany JU. 

 
(3) Specifické otázky související se zakládáním spin-off společností JU 

a s nastavením obecného rámce vztahů mezi JU a spin-off společnostmi budou 

upraveny opatřením rektora. 

 

 

Článek 2 

Zakládání právnických osob a účast JU v právnických osobách 

 

(1) JU může založit, podílet se na založení jako jeden z více zakladatelů, podílet se 

vkladem, stát se členem nebo mít jinou účast zejména v právnických osobách 

s předmětem činnosti, jenž navazuje na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
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vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost JU nebo jenž slouží 

k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku JU. 

 

(2) Právnickými osobami, jež může JU založit či se podílet na jejich založení nebo na 

nichž se může podílet vkladem anebo v nichž může mít účast, jsou zejména 

spolek, nadace, ústav, společnost s ručením omezeným, družstvo a školská 

právnická osoba. 

 

(3) JU není oprávněna stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářem komanditní společnosti. 

 
(4) JU není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení 

zástavního práva k nemovitosti.  

 
(5) V případech, kdy založení právnické osoby, podílení se vkladem nebo nabytí 

účasti v právnické osobě představuje doplňkovou činnost JU, nebude JU činit 

právní jednání vedoucí k založení právnické osoby, vkladu nebo k nabytí účasti 

v právnické osobě anebo krytí její ztráty, jestliže by tím mohla ohrozit kvalitu, 

rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla JU zřízena. V řádně 

odůvodněných případech, na základě návrhu rektora a po schválení 

Akademickým senátem JU, může být do rozpočtu JU začleněno částečné 

financování právnické osoby po jejím vzniku. 

 
(6) Zakladatelské právní jednání ve smyslu ustanovení § 122 občanského zákoníku, 

kterým JU zakládá, resp. spoluzakládá právnickou osobu, a smlouva o převodu 

podílu nebo jiné právní jednání, kterým JU nabývá účast v právnické osobě nebo 

se na ní podílí vkladem, musejí být v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

 

Článek 3 

Vklady do právnických osob 

 

(1) Předmětem vkladu se rozumí věc, kterou se JU zavazuje vložit do právnické 

osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní. Může se jednat o peníze 

(peněžitý vklad) nebo jinou penězi ocenitelnou věc (nepeněžitý vklad). 

 

(2) Nepeněžitý vklad JU musí být oceněn nezávislým znalcem.  

 

(3) Peněžitým vkladem JU nesmějí být prostředky, které jí byly poskytnuty jako 

příspěvek nebo dotace podle ustanovení § 18 odst. 3 až 5 zákona o vysokých 

školách. 

 

(4) Nepeněžitým vkladem JU nesmějí být nemovité věci nabyté do vlastnictví 

veřejných vysokých škol z vlastnictví státu. 

 
(5) Pokud JU zakládá či spoluzakládá obchodní korporaci, je správcem vkladů ve 

smyslu ustanovení § 18 zákona o obchodních korporacích, nedohodnou-li se 

zakladatelé jinak. 
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Článek 4 

Návrh na založení právnické osoby nebo na získání účasti v právnické osobě 

 

(1) Vznikne-li na JU, resp. její součásti projekt, jehož součástí je založení právnické 

osoby nebo získání účasti v již existující právnické osobě a případně s tím 

související vložení vkladu, musí být - za účelem interního posouzení 

a schvalování v příslušných orgánech JU - vypracován návrh na založení 

právnické osoby nebo na získání účasti v právnické osobě (dále jen „návrh“). 

 

(2) Návrh předkládá rektorovi kvestor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo 

ředitel Kolejí a menz JU. Rektor může předložený návrh zamítnout nebo vrátit 

předkladateli ke změně či dopracování. Návrh může iniciovat i sám rektor. 

 

(3) Návrh na založení právnické osoby nebo na účast JU v právnické osobě musí 

obsahovat: 

 

a) právní formu a identifikační údaje právnické osoby či jejich návrh, 

 

b) podrobné vymezení důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby nebo 

získání účasti JU v právnické osobě, specifikaci materiálních i nemateriálních 

přínosů pro JU plynoucích z činnosti této právnické osoby, 

 

c) sledovaný cíl a účel právnické osoby, případně její podnikatelský záměr, 

 

d) právní rozbor kroků potřebných k založení právnické osoby, podílení se na 

právnické osobě vkladem nebo získání účasti v právnické osobě, 

 

e) návrh zahajovací ekonomické rozvahy právnické osoby v případě jejího 

vzniku, 

 

f) údaje z příslušného veřejného rejstříku, údaje o splacené výši základního 

kapitálu, nadačního kapitálu či vkladů do právnické osoby, údaje 

o hospodaření právnické osoby v rozsahu zveřejňované účetní závěrky 

v případě záměru získat účast v právnické osobě nebo se na ní podílet 

vkladem či vstoupit do práv zakladatele, 

 

g) návrh názvu statutárního orgánu, počtu jeho členů a způsobu, kterým za 

právnickou osobu jednají, a názvu, role a počtu členů ostatních orgánů 

právnické osoby, 

 

h) specifikaci materiálních a finančních podmínek existence právnické osoby 

a jejich naplnění, 

 

i) stanovení způsobu rozdělování zisku a řešení ztráty z činnosti právnické 

osoby, 
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j) návrh způsobu financování právnické osoby včetně způsobu řešení případné 

ztráty z hospodaření této právnické osoby a vyjádření, zda dle návrhu má být 

právnická osoba zakládána v rámci činností, pro které byla JU zřízena, nebo 

v rámci činnosti doplňkové; v posléze uvedeném případě včetně odůvodnění, 

že založení, nabytí účasti v právnické osobě anebo podílení se na takové osobě 

vkladem neohrozí kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž 

uskutečňování byla JU zřízena, 

 

k) návrh příslušného zakladatelského právního jednání (např. stanovy, 

společenská smlouva, zakladatelská listina, zřizovací listina). 

 

(4) Jestliže je se založením právnické osoby nebo získáním účasti v ní spojena 

povinnost JU vložit vklad, musí návrh mimo náležitosti dle předchozího odstavce 

dále obsahovat: 

 

a) podrobné odůvodnění peněžitého nebo nepeněžitého vkladu, 

 

b) výši peněžitého vkladu nebo popis nepeněžitého vkladu a jeho ocenění dle 

posudku zpracovaného nezávislým znalcem, 

 

c) výpis z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) a snímek z katastrální mapy 

nebo geometrický plán, má-li být nepeněžitým vkladem nemovitost, 

 
d) kopii uděleného osvědčení či jiné příslušné listiny, má-li být nepeněžitým 

vkladem předmět duševního vlastnictví. 

 

(5) Na návrh změn v účasti JU v právnické osobě a změn v peněžitých a nepeněžitých 

vkladech JU vložených do právnických osob se vztahují přiměřeně odstavce 2 až 

4 tohoto článku. 

 

 

Článek 5 

Projednání návrhu a rozhodnutí rektora 

 

(1) Návrh ve smyslu předchozího článku rektor předkládá k vyjádření 

Akademickému senátu JU podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách. 

 

(2) Návrh s vyjádřením Akademického senátu JU rektor předkládá Správní radě JU 

se žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 

1 písm. d) zákona o vysokých školách. 

 
(3) Vydání předchozího písemného souhlasu s návrhem je Správní rada JU povinna 

podle ustanovení § 15 odst. 6 zákona o vysokých školách oznámit do sedmi dnů 

od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
(4) Po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady JU a po oznámení této 

skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne rektor 
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v intencích projednaného návrhu o založení právnické osoby, o získání účasti 

v právnické osobě, resp. o vložení vkladu do právnické osoby. 

 

 

Článek 6 

Vztah JU a právnické osoby 

 

(1) Při výkonu práv a povinností vyplývajících z účasti JU v právnické osobě 

zastupuje JU rektor, jenž k tomu může zmocnit další osobu či osoby, a to 

písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění zmocněnce při 

zastupování JU. 

 

(2) Pokud je to ve vztahu ke konkrétnímu orgánu možné či účelné a pokud je k tomu 

JU oprávněna, navrhuje pro obsazení statutárního orgánu nebo za členy 

statutárního orgánu a dalších orgánů právnické osoby, kterou JU založila, 

spoluzaložila nebo v níž má JU účast anebo se na ní podílí vkladem, pouze 

zaměstnance JU. Ode všech navržených osob musí JU získat, jako podmínku 

výkonu jejich funkce, písemné prohlášení těchto osob, že souhlasí se svým 

navržením a že se zavazují v příslušných orgánech chránit práva a oprávněné 

zájmy JU a dobré jméno JU po celou dobu výkonu své funkce. 

 

(3) Zaměstnanci JU zastupující ji v orgánech právnických osob, v nichž má JU účast, 

předkládají minimálně jednou do roka rektorovi zprávu o činnosti a hospodaření 

právnické osoby a plán činnosti na další období schválené statutárním orgánem 

právnické osoby. 

 

(4) Kvestor jednou ročně zpracuje souhrnnou zprávu o hospodaření právnických 

osob, v nichž má JU účast. Základní veřejně přístupné údaje o hospodaření těchto 

právnických osob zahrne do výroční zprávy o hospodaření JU. 

 

(5) Hospodaření právnické osoby a její účetnictví jsou nezávislé na hospodaření 

a účetnictví JU a řídí se zvláštními právními předpisy. Za hospodaření právnické 

osoby odpovídá její statutární orgán. 

 

(6) O způsobu využití disponibilního podílu JU na případném zisku právnické osoby 

rozhoduje rektor. 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušují se Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité 

vklady do právnických osob Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 

registrovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. 8. 2005 pod 

čj. 24 348/2005-30.  

 

(2) Tato Pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách 

Akademickým senátem JU dne 15. 6. 2021. 
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(3) Tato Pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách 

dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

(4) Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 

 

  prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 

rektor 

 

 

 

 

 

  

 


