
Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 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 8. března 2007 pod čj. 7 705/2007-30 Pravidla pro vkládání peněžitých  
a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob 
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Změny Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob 
a projednávání návrhů na založení právnických osob Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 
o vysokých školách dne 1. února 2013 pod čj. MSMT-4 230/2013-30. 

 

 

I.  
ÚPLNÉ ZNĚNÍ  

PRAVIDEL 
PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ DO 

PRÁVNICKÝCH OSOB A PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA ZALOŽENÍ 
PRÁVNICKÝCH OSOB  

UNIVERZITOU J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 
ZE DNE 1. ÚNORA 2013 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání 
návrhů na založení právnických osob Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
(dále jen „pravidla“) upravují právní vztahy související se založením právnických osob a  účastí 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) v jiných právnických 
osobách z hlediska nepeněžitých a peněžitých vkladů do nich vložených v souladu se zvláštními  
právními předpisy. 

2. Tato pravidla se vydávají podle § 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“) a vztahují se na všechny fakulty a ostatní součásti UJEP. 

 Čl. 2 
Základní ustanovení 

1. UJEP může vkládat peněžité nebo nepeněžité vklady do takových právnických osob, jejichž 
předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou 
nebo další tvůrčí činností UJEP. Ve zvlášť zdůvodněných případech se může jednat i o činnost, 
která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku UJEP.  

2. UJEP je oprávněna zakládat právnické osoby nebo se na jejich založení podílet jako jeden ze 
zakladatelů, případně do těchto právnických osob vstoupit, pokud předmět činnosti těchto 
právnických osob souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou 
nebo další tvůrčí činností UJEP. Ve zvlášť odůvodněných případech se může jednat i o činnost, 
která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku UJEP. 

3. Právnickými osobami, které UJEP může založit, jejich založení se účastnit jako jeden z více 
zakladatelů, případně do těchto právnických osob vstoupit, jsou zejména společnosti s ručením 
omezeným, akciové společnosti, družstva, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení 
právnických osob. 

4. UJEP není oprávněna stát se společníkem veřejných obchodních společností nebo 
komplementářem komanditních společností. UJEP nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné 
papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaruči, a nebo cenné papíry 
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obchodní společnosti, do které UJEP vložila majetek. UJEP není oprávněna k převzetí ručení za 
peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti. UJEP není oprávněna 
založit právnickou osobu nebo do právnické osoby vstoupit v případě, že by hospodaření UJEP 
bylo zatíženo ztrátou z hospodaření této právnické osoby nebo z účasti UJEP v této nebo jiné 
právnické osobě.  

5. Peněžitým vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků, které se UJEP zavazuje vložit do 
právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. Peněžitým 
vkladem nesmí být peněžité prostředky, které UJEP obdrží jako příspěvek podle § 18 odst. 3 
nebo dotaci podle § 18 odst. 5 zákona.  

6. Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot, které se UJEP 
zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. 
Nepeněžitým vkladem nesmí být:  

a) nemovitý majetek, který veřejné vysoké školy nabyly do svého vlastnictví z vlastnictví státu; 

b) vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo poskytnutí služeb; 

c) pohledávky vůči této právnické osobě s výjimkou uvedenou v § 59 odst. 8 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 3 
Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vkladu do právnické osoby 

1. Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vložení peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do 
této nebo jiné právnické osoby (dále jen „návrh“) mohou rektorovi předložit kvestor, děkani nebo 
ředitelé (vedoucí) dalších součástí UJEP nebo jej rektor iniciuje sám. 

2. Návrh musí obsahovat zejména:  

a) návrh identifikačních údajů právnické osoby nebo identifikační údaje právnické osoby 
v případě její existence; 

b) specifikaci důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby, nebo získání účasti v této právnické 
osobě, specifikaci materiálního a nemateriálního přínosu pro UJEP plynoucí z činnosti této 
právnické osoby; 

c) právní rozbor kroků potřebných k založení právnické osoby, nebo k získání účasti v této 
právnické osobě; 

d) podnikatelský záměr, návrh zahajovací ekonomické rozvahy a zakladatelské listiny nebo 
společenské smlouvy zakládané právnické osoby, nebo údaje o majetku a výsledcích 
hospodaření již existující právnické osoby, v níž má UJEP získat účast, včetně ekonomického 
posouzení přínosu budoucí majetkové účasti UJEP v této právnické osobě; 

e) podrobnou specifikaci peněžitého nebo nepeněžitého vkladu, který UJEP má do právnické 
osoby vložit; 

f) stanovení způsobu rozdělování případného zisku z činnosti právnické osoby a způsobu řešení 
případné ztráty z činnosti právnické osoby; 

g) vyjádření akademickému senátu fakulty, pokud návrh předkládá děkan; 

h) další podklady, vyžádá-li si je rektor. 

3. Vznikne-li v právnické osobě, ve které má UJEP účast, návrh na změnu právní formy, výše 
základního kapitálu, výše nebo  struktury peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této právnické 
osoby nebo na jiné změny, které by  měly vliv na postavení UJEP, předloží zástupci UJEP, kteří 
vykonávají funkce v orgánech této právnické osoby, bezodkladně rektorovi potřebné podklady. 
Odstavce 2 se přitom použije přiměřeně. 

4. Návrh předložený podle odstavce 2 nebo odstavce 3, s nímž rektor na základě ekonomického 
a právního posouzení a vyjádření kolegia rektora vysloví souhlas, předkládá k vyjádření  
Akademickému senátu UJEP (dále jen „AS UJEP“).  

5. Po vyjádření AS UJEP podle odstavce 4 předkládá rektor návrh spolu s vyjádřením AS UJEP 
Správní radě UJEP s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu.  
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6. O založení právnické osoby, změně její formy a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této 
nebo jiné právnické osoby rozhoduje po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady 
UJEP podle odstavce 5 a po oznámení této skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) rektor. 

Čl. 4 
Osoby jednající jménem UJEP v orgánech právnických osob, v nichž má UJEP účast 

1. Při výkonu práv a povinností, které UJEP plynou z účasti v právnické osobě, v níž má UJEP 
účast, je osobou oprávněnou jednat jménem UJEP rektor. Rektor může k jednání jménem UJEP 
zplnomocnit další osobu nebo osoby, a to písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění 
zmocněnce. 

2. Pokud je k tomu UJEP oprávněna, navrhuje rektor své zástupce ke jmenování nebo zvolení 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, případně členem jiného orgánu právnické 
osoby, v níž má UJEP účast, (dále jen „navrhované osoby“). Při výběru navrhovaných osob se 
přihlíží k odbornému zaměření těchto osob vzhledem k předmětu činnosti právnické osoby, do 
jejíchž orgánů jsou navrhovány.  

3. Zaměstnanci UJEP zastupující UJEP v orgánech právnických osob, v nichž má UJEP účast, jsou 
povinni chránit práva, oprávněné zájmy a dobré jméno UJEP po celou dobu výkonu funkce, a to 
i v případě, že v průběhu funkce ukončí pracovní poměr s UJEP, a pravidelně informovat rektora 
nebo příslušného zmocněnce rektora podle odstavce 1 o aktuálních otázkách souvisejících 
s právnickou osobou, do jejíchž orgánů byli navrženi, a řídit se tomto smyslu jeho pokyny. 

4. Kvestor jednou ročně zpracuje souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření   právnických osob, 
v nichž má UJEP účast, a předloží ji rektorovi v jím stanoveném termínu.  

5. Hospodaření právnické osoby a její účetnictví jsou nezávislé na hospodaření a účetnictví UJEP 
a řídí se zvláštními právními předpisy. Za výsledky hospodaření právnické osoby odpovídá její 
statutární orgán. O způsobu využití disponibilního podílu UJEP na případném zisku právnické 
osoby rozhoduje rektor. 

Čl. 5  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP dne 
26. února 2007. 

2. Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT.  

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem registrace MŠMT.  

 

 *** 

Změny Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání 
návrhů na založení právnických osob UJEP byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona 
Akademickým senátem UJEP dne 19. prosince 2012.   

Změny Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání 
návrhů na založení právnických osob UJEP nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem 
registrace MŠMT. 

Změny Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání 
návrhů na založení právnických osob UJEP nabývají účinnosti dnem registrace MŠMT.  

 

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., v. r. 
rektor 


