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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  
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PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH 
VKLADŮ DO PRÁVNICKÝCH OSOB UNIVERZITOU PARDUBICE 

ze dne 29. října 2014 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Univerzitou 
Pardubice (dále jen „pravidla“) upravují zásady při projednávání návrhů k založení právnických osob 
nebo k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob orgány Univerzity 
Pardubice (dále jen „univerzita“), v souladu se zvláštními právními předpisy a  vnitřními předpisy a 
normami univerzity.  

(2) Pravidla se vydávají na základě § 20 odst. 3 zákona 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“). 

(3) Pravidla se vztahují na fakulty, vysokoškolské ústavy a ostatní součásti univerzity. 

(4) Univerzita nebude činit právní jednání vedoucí k založení právnických osob nebo k peněžitým a 
nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob, jestliže by hospodaření univerzity bylo 
zatíženo ztrátou z hospodaření těchto právnických osob nebo z účasti univerzity v těchto právnických 
osobách.  

 
Článek 2 

Návrh na založení právnické osoby nebo získání účasti v právnické osobě 
(1) Univerzita se může stát společníkem nebo členem právnické osoby ustavené a vzniklé podle 
zvláštního zákona, s předmětem činnosti, která souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činností univerzity. Ve zvlášť odůvodněných 
případech se může jednat i o právnickou osobu s předmětem činnosti, která slouží k účinnějšímu 
využití lidských zdrojů a majetku univerzity. 

2) Právnickými osobami, které může univerzita sama založit nebo se na jejich založení účastnit jako 
jeden z více zakladatelů, případně do těchto právnických osob vstoupit, jsou zejména: 

a) obchodní společnost nebo družstvo1),  

b) obecně prospěšná společnost2), 

c) spolek3).  

                                                      
1) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
2) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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(3) Univerzita není oprávněna stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementářem komanditní společnosti.   

(4) Návrh na založení právnické osoby předkládají rektorovi prorektoři, kvestor, děkani, 
ředitelé vysokoškolských ústavů, nebo jej rektor iniciuje sám. 

(5) Součástí návrhu na založení právnické osoby musí být zejména:  

a) specifikace důvodu, účelu a cíl založení,  

b) podnikatelský záměr a předmět hlavní činnosti, 

c) návrh personálního obsazení statutárního a ostatních orgánů zajišťující uplatnění 
a prosazení zájmů univerzity, 

d) specifikace materiálních a finančních podmínek existence a jejich předpokládané 
naplnění, 

e) definování dalších přínosů pro univerzitu, 

f) specifikaci peněžního a nepeněžního vkladu, 

g) návrh zakládací smlouvy nebo zakládací listiny, případně návrh stanov. 

(7) Návrh na založení právnické osoby předkládá rektor k vyjádření Akademickému senátu 
univerzity (dále jen „akademický senát“). 

(8) Návrh s vyjádřením akademického senátu předkládá rektor Správní radě univerzity 
s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům, kterými univerzita 
hodlá založit jinou právnickou osobu.   

(9) O založení právnické osoby a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této právnické 
osoby, rozhoduje po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady univerzity a po 
oznámení této skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, rektor. 

(10) Ustanovení odstavců 5 až 9 se použije obdobně, pokud se univerzita hodlá stát 
společníkem nebo členem existující právnické osoby.  
 

Článek 3 
Vklady do právnických osob 

 (1) Vkladem se rozumí souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů, které se univerzita 
zavazuje vložit při založení právnické osoby, případně vložit při vstupu do existující 
právnické osoby.  

(2) Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn penězi ocenitelných věcí v právním smyslu4), 
které se univerzita zavazuje vložit do právnické osoby za účelem založení této právnické 
osoby.  

(3) Vklady do právnických osob se řídí zvláštními právními předpisy.  

(4) Peněžitým vkladem nesmí být peněžité prostředky, které univerzita obdrží jako 
poskytnutý příspěvek podle § 18 odst. 3 a poskytnutou dotaci podle § 18 odst. 5 zákona. 

(5) Nepeněžitým vkladem do obchodní společnosti nebo družstva nesmí být nemovité věci, 
které univerzita nabyla do svého vlastnictví z vlastnictví státu. 
 
                                                                                                                                                                      
3) § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4) § 489 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Článek 4 
Zastupování univerzity v orgánech právnických osob 

(1) Při výkonu práv a povinností, které univerzitě vyplývají z účasti v právnické osobě, 
zastupuje univerzitu pověřený zaměstnanec univerzity v rozsahu stanoveném rektorem.  

(2) Při pověření zastupováním univerzity v orgánech právnické osoby přihlíží rektor 
k odbornému zaměření pověřeného zaměstnance, vzhledem k předmětu hlavní činnosti 
právnické osoby, do jejíchž orgánů je navrhován. 

(3) Účast a členství univerzity v právnických osobách zveřejní univerzita každoročně 
ve výroční zprávě o činnosti.  

(4) Za činnost a hospodaření právnické osoby, v nichž má univerzita účast, zodpovídá 
pověřený zaměstnanec rektorovi. 

(5) Pokud v právnické osobě, ve které má univerzita účast, bude podán návrh na přeměnu 
právnické osoby fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením nebo na změnu její právní 
formy, zvýšení a snížení základního kapitálu nebo na jiná rozhodnutí, která by měla vliv na 
postavení univerzity, jsou osoby zastupující univerzitu v orgánech této právnické osoby, 
povinni bezodkladně informovat rektora.  

(6) Nejméně jednou ročně předloží rektor akademickému senátu souhrnnou zprávu o činnosti 
a hospodaření právnických osob, v nichž má univerzita účast. 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušují se Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob 
Univerzitou Pardubice registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 
25. dubna 2006 pod č.j. 11 274/2006-30. 

(2) Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem dne 
14. října 2014. 

(3) Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r. 

rektor 


