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PRAVIDLA  
PRO USTANOVENÍ, ZRUŠENÍ NEBO PŘEMĚNU PRÁVNICKÝCH OSOB 

VYSOKOU ŠKOLOU TECHNICKOU A EKONOMICKOU  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

A PODMÍNKY PENĚŽITÝCH VKLADŮ DO TĚCHTO PRÁVNICKÝCH OSOB 
ZE DNE 17. ŘÍJNA 2017 

 
Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) je 
oprávněna v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“), ostatními zvláštními právními předpisy, zejména zákonem 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních kor-
poracích), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s jejími vnitřními předpisy a vnitřními nor-
mami ustavit, zrušit nebo přeměnit jiné právnické osoby. Jinými právnickými 
osobami se rozumí zejména společnost s ručením omezeným, akciová společnost, po-
kud je splněno ustanovení § 19 odst. 3 a § 20 odst. 3 zákona, ústav, nadace, nadační 
fond nebo spolek. 

(2) VŠTE není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo kom-
plementářem komanditní společnosti. 

(3) Předmět činnosti ustavované právnické osoby, přeměňované právnické osoby či 
právnické osoby, v níž má mít VŠTE účast, by měl souviset s předmětem činnosti 
VŠTE nebo na tuto činnost navazovat, popřípadě tuto činnost rozvíjet nebo zefektiv-
ňovat. Předmětem činnosti VŠTE je zejména vzdělávací, vědecká a výzkumná, vývo-
jová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost anebo doplňková činnost.  

(4) VŠTE nemůže ustanovit právnickou osobu, přeměnit právnickou osobu či mít účast 
v právnické osobě, v případě důvodné obavy, že by hospodaření VŠTE bylo zatíženo 
finanční nebo jinou ztrátou plynoucí z účasti na ustavené nebo přeměněné právnické 
osobě. 
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Článek 2 
Postup před ustavením právnické osoby 

 

(1) Návrh na ustavení právnické osoby zpracovává rektor. Součástí návrhu jsou zejména: 

a) důvod a účel pro ustavení právnické osoby, 

b) předmět činnosti ustavované právnické osoby, název a sídlo právnické osoby, sta-
tutární orgán, 

c) vlastnická struktura ustavované právnické osoby, 

d) výše vkladu do ustavované právnické osoby,  

e) jméno nebo název osoby, která bude pověřena správou vkladu, 

f) návrh na personální obsazení orgánů ustavované právnické osoby ze strany 
VŠTE, 

g) návrh společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a stanov, pokud je zaklá-
daná právnická osoba vydává, 

h) analýza rizik, 

i) další materiály odůvodňující ustavení právnické osoby, zejména pak podnikatel-
ský záměr nebo jiné obdobné analýzy. 

(2) Písemný návrh na ustanovení právnické osoby s náležitostmi podle odstavce 1 před-
loží rektor Akademickému senátu VŠTE (dále jen „akademický senát“) k vyjádření. 

(3) Písemný návrh na ustavení právnické osoby spolu s vyjádřením akademického se-
nátu předloží rektor ke schválení Správní radě VŠTE, která, v případě, že s návrhem 
vysloví souhlas, oznámí tuto skutečnost do sedmi dnů Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). 

(4) Právní úkony směřující k ustavení právnické osoby a k peněžitým vkladům do ní, jsou 
bez předchozího písemného souhlasu Správní rady VŠTE a bez oznámení minister-
stvu neplatné. 

(5) Odstavce 1 až 4 platí i v případě přeměny právnické osoby, zrušení právnické osoby, 
změny účasti VŠTE v právnické osobě, stejně tak jako v případě úmyslu VŠTE mít 
účast v již ustavené právnické osobě. 

 

Článek 4 
Vklady do právnických osob 

(1) VŠTE vloží do právnické osoby uvedené v čl. 1 peněžitý či nepeněžitý vklad v záko-
nem stanovené výši, pokud zakladatelské právní jednání neurčí vklad vyšší.  

(2) Prostředky na vklad budou poskytnuty zejména z fondu reprodukce investičního ma-
jetku VŠTE. 

(3)  VŠTE není oprávněna vkládat do obchodní společnosti nebo družstva nemovité věci 
nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol z vlastnictví státu, poskytnutý příspě-
vek podle § 18 odst. 3 zákona a poskytnutou dotaci podle § 18 odst. 4 zákona. 
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(4) V případě nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové 
společnosti, pokud je splněno ustanovení § 19 odst. 3 zákona, musí být hodnota ne-
peněžitého vkladu stanovena podle posudku nezávislého znalce jmenovaného na ná-
vrh zakladatelů.  

(5) Vklady do právnických osob VŠTE se řídí zákonem, ostatními zvláštními právními 
předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy a 
vnitřními normami VŠTE. 
 

Článek 5 
Hospodaření a činnost právnických osob 

(1)  Ustavené nebo přeměněné právnické osoby nebo právnické osoby, na jejichž účasti 
se VŠTE podílí, vedou účetnictví jako samostatné účetní jednotky v souladu s obec-
nými předpisy o účetnictví odděleně od účetnictví VŠTE. Za výsledky hospodaření 
právnických osob zodpovídá jejich statutární orgán. 

(2) Zisk ustavené nebo přeměněné právnické osoby nebo právnické osoby, na jejíž účasti 
se VŠTE podílí, bude využit výhradně na provoz a další rozvoj této právnické osoby. 
Případná ztráta této právnické osoby jde výhradně k její tíži. 

(3) Zaměstnanci VŠTE zastupující VŠTE v orgánech právnických osob, předkládají mini-
málně jednou do roka rektorovi zprávu o činnosti a hospodaření právnické osoby 
a plán činnosti na další období schválené statutárním orgánem právnické osoby. 

 

Článek 6 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

(1) Tato pravidla pro ustavení, zrušení nebo přeměnu právnických osob VŠTE byla 
schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona akademickým senátem dne 
30. května 2017. 

(2) Tato pravidla pro ustavení, zrušení nebo přeměnu právnických osob VŠTE nabývají 
platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.  

(3) Tato pravidla pro ustavení, zrušení nebo přeměnu právnických osob VŠTE nabývají 
účinnosti dnem platnosti. 

 
 

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

 


