
PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH 
VKLADŮ DO PRÁVNICKÝCH OSOB 

 
 

Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně  
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů usnesl dne … na těchto Pravidlech pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do 

právnických osob jako vnitřním předpisu Masarykovy univerzity v Brně. 
 
 Čl. 1 

Úvodní ustanovení  
(1) Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob (dále jen „pravidla“) rámcově upravují právní vztahy související s účastí Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „MU“) v jiných právnických osobách z hlediska nepeněžitých a peněžitých vkladů do nich vložených v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  (2) Tato pravidla se vydávají na základě zmocňujícího ustanovení § 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. 

  Čl. 2 Základní ustanovení  (1) MU může vkládat peněžité či nepeněžité vklady do takových právnických osob, jejichž předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností MU. Ve zvlášť zdůvodněných případech se může jednat i o činnost, která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku MU.   
(2) Právnickými osobami, které MU může založit, jejichž založení se účastnit jako jeden z více zakladatelů, případně do těchto právnických osob vstoupit, jsou zejména společnosti s ručením 
omezeným, družstva, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob.   
(3) MU není oprávněna stát se společníkem veřejných obchodních společností nebo komplementářem komanditních společností. MU rovněž nesmí nabývat akcie akciových 
společností.   
(4) Peněžitým vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků, které se MU zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. Peněžitým vkladem nesmí být peněžité prostředky, které MU obdrží jako státní dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností na rozvoj univerzity, na ubytování a stravování studentů (státní účelová dotace).  



 (5) Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot, které se MU zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. 
Nepeněžitým vkladem nesmí být:  a) nemovitý majetek, který MU nabyla 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 výjimkami dle § 59 odst. 8 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ)).  

 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 

fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů nebo ředitelé (vedoucí) univerzitních zařízení.  (2) Návrh musí obsahovat zejména:  a) specifikaci důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby, resp. získání účasti v této právnické osobě; b) právní rozbor kroků potřebných k založení právnické osoby, resp. k získání účasti v této právnické osobě; c) podnikatelský záměr, návrh zahajovací rozvahy a zakladatelské listiny případně společenské smlouvy zakládané právnické osoby, respektive údaje o majetku a výsledcích hospodaření již existující právnické osoby, v níž má MU získat účast, včetně ekonomického posouzení přínosu budoucí majetkové účasti MU v této právnické osobě; d) podrobnou specifikaci vkladu, který MU má do této právnické osoby vložit; e) specifikaci materiálního a nemateriálního přínosu, který může MU z činnosti této právnické osoby získat.  (3) Vznikne-li v právnické osobě, ve které má MU účast, návrh na změnu právní formy, výše základního kapitálu, výše či struktury peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této právnické osoby nebo na jiné změny, které by zde měly vliv na postavení MU, předloží zástupci MU, kteří 
vykonávají funkce ve statutárním orgánu této právnické osoby, rektorovi potřebné podklady. Odst. 2 se přitom použije přiměřeně. 
 (4) Návrh, s nímž rektor na základě ekonomického a právního posouzení vysloví souhlas, 
předkládá k vyjádření Akademickému senátu MU (dále jen „AS MU“).  
(5) Po vyjádření AS MU dle odst. 4 předkládá rektor návrh spolu s vyjádřením AS MU Správní radě MU s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu.  
 (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 MU dle odst. 5 a po oznámení této skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR rektor. 

 



 
Čl. 4  

Osoby jednající jménem MU v orgánech právnických osob, v nichž má MU účast  
(1) Při výkonu práv a povinností, které MU plynou z účasti v právnické osobě, je osobou oprávněnou jednat jménem MU rektor. Rektor může k jednání jménem MU zplnomocnit další 
osobu nebo osoby, a to písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění zmocněnce.  
(2) Pokud je k tomu MU oprávněna, navrhuje své zástupce ke jmenování nebo zvolení statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, případně členem jiného orgánu právnické 
osoby, v níž má MU 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, a splnění podmínek uvedených v § 31a ObchZ.   
(3) S navrhovanými osobami uzavře MU dohodu, jejíž součástí budou: - závazek navrhované osoby v orgánech, do nichž byla MU navržena, chránit práva, oprávněné zájmy a dobré jméno MU po celou dobu výkonu funkce, - závazek navrhované osoby pravidelně informovat rektora nebo příslušného zmocněnce rektora dle odst. 1 o aktuálních otázkách souvisejících s právnickou osobou, do jejíchž orgánů byla navržena, a řídit se tomto smyslu jeho pokyny a - odpovídající sankce pro navrhované osoby v případě nesplnění výše uvedených závazků, a to i v případě, že navrhovaná osoba v průběhu výkonu funkce ukončí s MU pracovněprávní vztah.  (4) Rektor, resp. zmocněnci rektora dle odst. 1, vypracovávají nejméně jednou ročně zprávy o činnosti a hospodaření veškerých právnických osob, v nichž má MU účast. Části těchto zpráv, které nepodléhají obchodnímu tajemství, ochraně utajovaných skutečností a ochraně osobních údajů, MU zveřejní.  (5) Nejméně jednou ročně předloží rektor AS MU souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření veškerých právnických osob, v nichž má MU účast.   
 Čl. 5 

 Společná a závěrečná ustanovení 
 (1) Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem MU dne ??. ….. 2003. 

 (2) Tato pravidla nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR.  (3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem dne ??. ….. 200?.  

Jiří Zlatuška 
rektor 


