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Podle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne ……………………… 2017 pod čj. MSMT-

24972/2017 Statut Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

 

…………………………………………………………………. 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
 

STATUT SPRÁVNÍ RADY 
VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Statut Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen 
„VŠTE“) upravuje podle §14 odst. 1 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“) volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání Správní rady VŠTE (dále jen 
„správní rada“). 
 
 

Článek 2 
Správní rada 

 
(1) Správní rada má devět členů. Členy správní rady po projednání s rektorem jmenuje a 

odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“). Členové 
správní rady jsou jmenováni na dobu šesti let. Po prvním jmenování členů správní 
rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou 
letech a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech.  

(2) Funkce člena správní rady zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) vzdáním se funkce, 
c) smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 

nebo nezvěstného, 
d) dnem vzniku základního pracovněprávního vztahu k VŠTE, 
e) dnem nabytí právní moci 

1. rozhodnutí soudu, kterým byl člen správní rady odsouzen pro úmyslný 
trestný čin nebo kterým byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 
svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, 

2. rozhodnutí soudu, kterým byla schválena dohoda o vině člena správní 
rady a trestu za jím spáchaný úmyslný trestný čin, 

3. rozhodnutí státního zástupce, kterým bylo podmíněně odloženo podání 
návrhu na potrestání člena správní rady za úmyslný trestný čin, 
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4. rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, kterým bylo podmíněně 
zastaveno trestní stíhání člena správní rady pro úmyslný trestný čin nebo 
kterým bylo v trestním řízení vedeném pro úmyslný trestný čin člena 
správní rady schváleno narovnání, nebo 

5. rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena správní rady. 
(3) Zanikne-li funkce člena správní rady před uplynutím jeho funkčního období, je nový 

člen správní rady jmenován pouze na zbytek příslušného funkčního období. 
(4) Ve správní radě jsou zastoupeni představitelé veřejného života, profesních komor, 

organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů vykonávajících, 
podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo 
její výsledky, představitelé územní samosprávy a státní správy a absolventi VŠTE.  

 
 

Článek 3 
Činnost správní rady 

 
(1) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla VŠTE zřízena, na uplatnění 

veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 
(2) Činnost členů správní rady je úkonem v obecném zájmu. Na činnost členů správní 

rady se vztahují zvláštní předpisy1. 
(3) Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými VŠTE 

hodlá: 
a) nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým věcem, 
b) nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než 

pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu2 za 
hmotný majetek, 

c) zřídit věcné břemeno nebo jiné věcné právo nebo předkupní právo, 
d) jinou právnickou osobu ustavit, zrušit anebo přeměnit, a ke vkladům s peněžitým 

nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. 
(4) Vydání předchozího písemného souhlasu k právním jednáním uvedeným v odstavci 

3 je správní rada povinna oznámit do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). 

(5) Právní jednání uvedená v odstavci 3 jsou bez souhlasu správní rady a bez oznámení 
ministerstvu podle odstavce 4 neplatná. 

(6) Správní rada po schválení v Akademickém senátu VŠTE (dále jen „akademický 
senát“) 
a) projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností VŠTE, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě, 
b) schvaluje rozpočet a střednědobý výhled VŠTE, předložený rektorem, 
c) schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠTE a každoroční plán 

realizace strategického záměru VŠTE, 
d) projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠTE, 

předložené rektorem. 

                                                           
1
 Např. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.  

 
2 § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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(7) Správní rada se vyjadřuje k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor; dává 
podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti VŠTE, která zveřejňuje ve veřejné části 
internetových stránek VŠTE. 

(8) Správní rada právní jednání neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného 
využívání majetku VŠTE nebo jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolu VŠTE. 

 
 

Článek 4 
Volba předsedy a místopředsedů 

 
(1) V čele správní rady stojí předseda. 
(2) Na volebním zasedání správní rady navrhne nejstarší člen správní rady složení 

mandátní a volební komise. Mandátní a volební komise má 3 členy a řídí volbu 
předsedy a místopředsedů. Způsob volby navrhuje doyen a v případě dalších 
funkčních období stávající předseda.  

(3) K platnosti volby je třeba přítomnost nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 
V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech 
členů správní rady. Pokud potřebný počet hlasů nezíská žádný z kandidátů v prvním 
kole, volba se opakuje a ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nejvyšším počtem 
hlasů.  

(4) Délka funkčního období předsedy a dvou místopředsedů správní rady je dva roky, 
funkci předsedy a místopředsedy může tatáž osoba vykonávat ve správní radě 
nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. 

 
 

Článek 5 
Předseda správní rady 

 
(1) Předseda: 

a. svolává zasedání správní rady, 
b. navrhuje program zasedání správní rady, 
c. řídí zasedání správní rady, 
d. připravuje písemné souhlasy v souladu s § 15 odst. 1 zákona, usnesení 

v souladu s § 15 odst. 2 zákona a vyjádření, podněty a stanoviska v souladu 
s § 15 odst. 3 zákona, 

e. podepisuje dokumenty správní rady; v případě písemných souhlasů podle § 
15 odst. 1 zákona podepisuje dokumenty vedle předsedy i první 
místopředseda, 

f. je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost správní rady 
dle § 15 zákona, 

g. z pověření správní rady jedná jejím jménem, 
h. může přizvat na zasedání správní rady hosty. 

(2) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti první místopředseda, není-li ani ten 
přítomen, pak druhý místopředseda. 

(3) Potřebnou administraci a technické zabezpečení spojené s činností správní rady 
zajišťuje tajemník. Tajemníka jmenuje rektor po projednání s předsedou správní 
rady. 

 
 
 
 



4 
 

 
 
 

Článek 6 
Zasedání správní rady 

 
(1) Zasedání správní rady svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. Na žádost rektora je 

předseda správní rady povinen svolat mimořádné zasedání správní rady do jednoho 
měsíce ode dne podání písemné žádosti.  Požádají-li o svolání zasedání nejméně tři 
členové správní rady, svolá předseda zasedání do jednoho měsíce od podání písemné 
žádosti. V případě postoupení návrhu, k němuž se po jeho schválení akademickým 
senátem vyžaduje podle § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona schválení správní radou, je 
předseda správní rady povinen svolat mimořádné zasedání správní rady do čtrnácti dnů 
ode dne postoupení návrhu schváleného akademickým senátem. 

(2) Přenos práv a povinností člena správní rady na jinou osobu na základě plné moci není 
možný. Pokud za sebe vyšle člen správní rady na zasedání správní rady zástupce, může 
být tento přítomen zasedání správní rady pouze v tom případě, že mu to správní rada 
svým rozhodnutím umožní. Tento zástupce však nemá hlasovací ani jiná práva člena 
správní rady. 

(3) Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
správní rady. 

 
 

Článek 7 
Jednání správní rady 

 
(1) Program jednání navrhuje předseda správní rady. O návrhu programu jednání jsou 

členové správní rady informováni předem prostřednictvím pozvánky na zasedání. 
Pozvánka na zasedání správní rady musí být odeslána členům správním rady nejpozději 
tři týdny před konáním zasedání. 

(2) Návrhy a případné změny jsou oprávněni předkládat všichni členové správní rady, a to 
      nejpozději při zahájení zasedání. Doporučení na změny a doplnění programu jednání 

mohou vznést rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, kvestor a přizvaní hosté. 

(3) Program jednání je schvalován při zahájení zasedání správní rady. 
(4) O závěrech jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Formu 

hlasování určí předseda. 
(5) K přijetí usnesení v záležitostech podle § 15 odst. 1 zákona je zapotřebí souhlasu alespoň 

dvou třetin hlasů všech členů správní rady. K přijetí usnesení v záležitostech podle § 15 
odst. 2 a 3 zákona a ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin 
hlasů přítomných členů správní rady. 

(6) O návrzích, k nimž se po jejich schválení akademickým senátem vyžaduje podle §15 odst. 
2 písm. b) a c) zákona schválení správní radou, musí správní rada rozhodnout do 2 týdnů 
ode dne postoupení schváleného návrhu akademickým senátem správní radě, 
prováděného prostřednictvím rektora; v případě, že správní rada v této lhůtě 
nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že správní rada návrh neschválí, vrátí jej 
s uvedením důvodů k novému projednání akademickému senátu; původní návrh je 
v takovém případě schválen bez potřeby dalšího následného schválení správní radou, 
jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. 
Ztotožní-li se akademický senát s připomínkami správní rady, schválí návrh v jejich 
znění prostou většinou. Určení dne postoupení, uvedeného ve větě první, vymezí vnitřní 
předpis VŠTE. 
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(7) Předseda může navrhnout členům správní rady korespondenční hlasování o vydání 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 zákona, o přijetí usnesení podle § 15 odst. 2 
písm. a) a d) zákona a vyjádření, podnětů a stanovisek podle § 15 odst. 3 zákona a o 
ostatních záležitostech. 

(8) Pokud se správní rada nevyjádří do třiceti dnů k záležitostem podle § 15 odst. 2 písm. a) 
a d) a § 15 odst. 3 a ostatním záležitostem, má se za to, že správní rada k těmto návrhům 
nemá připomínky. 

(9) Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, kvestor, předseda akademického senátu nebo 
v jeho zastoupení jím pověřený člen akademického senátu, jakož i předsedou rady pro 
vnitřní hodnocení pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení, mají právo se zúčastnit 
zasedání správní rady a mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to 
požádají. Zasedání správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese, 
mohou být některé části nebo celá jednání veřejná. 

(10) Jsou-li některé podklady pro jednání správní rady označeny jejich původcem jako 
důvěrné, jsou členové správní rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti 
podle obecně závazných právních předpisů. 

 
 

Článek 8 
Ostatní ustanovení 

 
Administrativní náklady spojené s činností správní rady včetně případných cestovních 
náhrad podle zvláštních právních předpisů hradí VŠTE. 
 

 
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 
 
(1) Statut správní rady byl projednán s rektorem. 
(2) Statut správní rady nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ministrem. 
(3) Statut správní rady schválený ministrem dne 1. 4. 2008 se zrušuje. 

 
 
 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 
rektor  

 
 
 
 

 

 

 

 


