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ást I
Z ízení, právní postavení a p edm t innosti
lánek 1
Z izovatel
1. Z izovatelem vysokoškolského zem d lského statku s názvem Školní zem d lský podnik
Žab ice (dále též ŠZP nebo ŠZP Žab ice) je Mendelova zem d lská a lesnická univerzita
v Brn (dále též MZLU v Brn nebo univerzita).
2. MZLU v Brn byla z ízena zákonem eskoslovenské republiky . 460/1919 Sb. ze dne
24.7.1919 s názvem Vysoká škola zem d lská v Brn . Zákonem eské republiky .
192/1994 Sb. byla s platností od 1.1.1995 p ejmenována na Mendelovu zem d lskou a
lesnickou univerzitu v Brn .
3. Právní postavení MZLU v Brn , jako ve ejné vysoké školy, je dáno zákonem
.111/1998 Sb. o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o
vysokých školách), (dále též zákon), který se považuje za její z izovací listinu ve smyslu
zvláštních právních p edpis .
4. Podle § 10 zákona je statutárním p edstavitelem MZLU v Brn
presidentem republiky.

rektor jmenovaný

lánek 2
Z ízení a dosavadní právní postavení
1. P edsednictvo ministerské rady SR dopisem ze dne 6.11.1922 .j. 32307/22 oznámilo, že
ministerská rada eskoslovenské republiky ve sch zi konané 3.11.1922 se usnesla o
odevzdání velkostatku Žab ice k ú el m Vysoké školy zem d lské v Brn s tím, že
knihovní zápis o tomto majetku p ipadlém státu bude ešen dodate n . Majetkové p edání
statku Žab ice Vysoké škole zem d lské v Brn bylo realizováno 1.7.1925 p ípisem
Ministerstva zem d lství SR, Úst edního editelství státních les a statk ze dne
17.6.1925 .j. 45652/XV/4/1925 a návazným knihovním zápisem. Vládním na ízením .
11/1928Sb. ze dne 20.1.1928 byl statek Žab ice prohlášen samostatným státním podnikem
sv eným Vysoké škole zem d lské v Brn .
Ministerstvo školství, v d a um ní eskoslovenské republiky výnosem .j. 90 504/51-IV/7
ze dne 17.4.1951 p evzalo od Národní kulturní komise zámek Lednice. Z objekt pat ících
k zámku p edalo s platností od 1.3.1951 do správy Vysoké školy zem d lské v Brn park,
skleníky a polní hospodá ství s budovami, živým a mrtvým inventá em. K 1.1.1952 byl na
tomto majetku z ízen Školní závod VŠZ v Lednici. Krajská správa školních statk
u ovských zem d lských škol pro kraj Brno v dokumentu .j. 3255/53-Mus. ze dne
11.9.1953 rozhodla o p i len ní školního statku bývalé St ední technické školy
zahradnické v Lednici ke Školnímu závodu VŠZ v Lednici s ú inností od 1.9.1953.
Sou ástí p i len ného školního statku byly též pozemky a nemovitosti darované koncem
devatenáctého století majiteli liechtensteinského valtického panství jimi založené
zahradnické škole v Lednici.
2. Právní úprava existence Školního zem d lského podniku Žab ice i Školního zem d lského
podniku Lednice v létech 1990-1998 byla dána zákonem . 172/1990 Sb. V souladu s § 5 a
§ 13 tohoto zákona a podle Statutu MZLU v Brn , zaregistrovaného Ministerstvem
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školství, mládeže a t lovýchovy R 27.3.1991 pod .j. 14 398/91 – 30, byly ŠZP Žab ice i
ŠZP Lednice ú elovými za ízeními MZLU v Brn s vlastní právní subjektivitou. V
souladu se zákonem . 111/1998 Sb. byly ŠZP Žab ice a ŠZP Lednice od 1.1.1999 do
31.12.2000 vysokoškolskými statky, tj. sou ástmi MZLU v Brn bez právní subjektivity.
3. V souladu s Dlouhodobým zám rem vzd lávací, v decké, výzkumné, vývojové, um lecké
a další tv r í innosti, schváleným V deckou radou, Akademickým senátem, projednaným
Správní radou MZLU v Brn a upraveným a dopln ným na základ jednání na MŠMT R,
vedeným pod .j.3355/1999, vydal rektor rozhodnutí . 12/2000 o slou ení školních
zem d lských podnik . MŠMT R tuto zm nu zaregistrovalo dne 22.12.2000 pod .j. 33
623/2000-30 MŠMT R jako zm ny a dopln ní Statutu MZLU v Brn . K 1.1.2001 byly
ŠZP Žab ice a ŠZP Lednice slou eny v jednu sou ást MZLU v Brn : Školní zem d lský
podnik Žab ice.
lánek 3
Základní údaje a právní postavení od 1.1.2001
1. Školní zem d lský podnik Žab ice je vysokoškolským zem d lským statkem ve smyslu §
35 zákona .111/1998 Sb. o vysokých školách, provozující svoji innost na pracovištích
v Lednici a v Žab icích.
2. Podle odst.1 § 35 zákona a podle l. 4 Statutu MZLU v Brn , registrovaného MŠMT R
dne 15.2.1999 pod .j. 14 310/1999 – 30, je ŠZP Žab ice organiza ní sou ástí univerzity.
3. Název, právní forma a sídlo:
Název organizace: Mendelova zem d lská a lesnická univerzita v Brn
Právní forma: ve ejná vysoká škola
Sídlo organizace: Brno, Zem d lská 1, 613 00
Název sou ásti: Školní zem d lský podnik Žab ice
Používané zkratky pro ozna ení sou ásti jsou ŠZP nebo
ŠZP Žab ice
Sídlo sou ásti : Žab ice 53, 664 63
Identifika ní ísla organizace : I O 621 56489
DI CZ621 56489
5. V ele ŠZP Žab ice je editel jmenovaný rektorem univerzity.
6. V ú edním a obchodním styku používá ŠZP Žab ice ú ední listiny a razítko s názvem
univerzity a názvem školního podniku.
7. Školní zem d lský podnik Žab ice je vysokoškolským statkem provozujícím svoji innost
na pracovištích v Lednici a v Žab icích.
lánek 4
Poslání a p edm t innosti
1. Školní zem d lský podnik Žab ice je sou ástí univerzity, na níž se v sou innosti s
v deckopedagogickými pracovišti univerzity, zejména s agronomickou a zahradnickou
fakultou, uskute ují praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci ešení
záv re ných a diserta ních prací student , jakož i výzkumná, vývojová, demonstra ní a
poradenská innost. Pro napl ování tohoto poslání vytvá í ŠZP Žab ice podmínky v
provozech rostlinné, živo išné výroby, v zahradnických provozech i v ostatních provozech
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a innostech.
2. Ve smyslu § 20 zákona, l.3 a l.10 písm.1b Statutu MZLU v Brn lení se innost ŠZP na
hlavní - ú elovou innost a dopl kovou innost.
3. Hlavní - ú elová innost zahrnuje zejména:
• zabezpe ování podmínek pro praktická cvi ení a praxe poslucha
v provozech
zahradnické, rostlinné a živo išné výroby a v ostatních provozech,
• udržování a provozování demonstra ní a pokusné stanice polní rostlinné výroby,
demonstra ního pracovišt zahradnictví, vzorník plemen hospodá ských zví at,
testa ního, pokusného a výcvikového pracovišt živo išné výroby,
• pé i o mimoproduk ní funkce zem d lství a ochranu prameniš v zem d lsky
intenzívn využívané krajin ,
• pé i o mimoproduk ní funkce zem d lství, zvlášt pak podíl ŠZP na utvá ení a
zvelebování lednicko-valtického areálu,
• chov sportovních koní s praktickou výukou jezdectví,
• výkony pracovišt ú elové innosti, zvlášt odborné exkurze, školení demonstrace
inovací, poradenství, a presentaci výsledk výzkumu,
• innost pomocných provoz ú elové innosti,
• ubytování student a u itel p i výukových a výzkumných aktivitách.
4. Dopl ková innost ŠZP Žab ice zahrnuje :
• zem d lskou a zahradnickou výrobu v etn zpracování zem d lských produkt , prodeje
nezpracovaných i zpracovaných zem d lských výrobk a obchodování s nimi,
• zpracování hrozn , ovoce a výrobu vína,
• agrotechnické služby,
• hospodá ské innosti v pomocných provozech a innosti rozvíjené pro efektivn jší
využití lidských a majetkových zdroj sv ených univerzitou školnímu podniku.
Podrobný vý et dopl kových inností je uveden v p íloze 3 Statutu MZLU v Brn .

ást II
ízení, organizace, zam stnanci
lánek 5
editel
1. V ele ŠZP Žab ice je editel, jmenovaný a odvolávaný rektorem univerzity podle l. 5
ádu výb rového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn .
2.

editel ŠZP Žab ice podle odst. 4 l. 6 Statutu MZLU v Brn
a) ídí innost ŠZP Žab ice a odpovídá za ni rektorovi,
b) pokud rektor nestanoví jinak, jedná a rozhoduje jménem univerzity ve v cech ŠZP
Žab ice v oblasti
• pracovn právní s výjimkou funkcí uvedených v l.6 a l.7
• obchodní
• ob anskoprávní s omezením disponování s nemovitým majetkem sv eným
školnímu podniku
• správní,
c) innost ŠZP Žab ice ídí v souladu se zvláštními právními p edpisy, statutem, dalšími
p edpisy univerzity, organiza ním ádem a podle rektorem schváleného plánu innosti,
d) zajiš uje správu majetku univerzity sv eného ŠZP a pé i o jeho reprodukci.
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3. Rektor univerzity uzavírá s editelem manažerskou smlouvu, která zejména obsahuje
• vymezení pravomoci, odpov dnosti, práv a povinností podle odst. 2
• stanovení smluvní mzdy a podmínek jejího poskytování
• další ustanovení o podmínkách pracovního pom ru vzniklého jmenováním.
První manažerská smlouva je uzavírána na dobu 1 až 3 roky, další zpravidla na dobu do 5
let.
lánek 6
Zástupci editele
1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele zástupce editele ŠZP.
2. Pracovní nápl a mzdu zástupc editele stanoví editel po projednání s rektorem.
V pracovní náplni editel též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na zástupce
editele pro dobu své nep ítomnosti nebo pro ur itý úsek ídící innosti.
lánek 7
Ekonom
1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele ekonoma ŠZP.
2. Pracovní nápl a mzdu ekonoma stanoví editel ŠZP po projednání s rektorem. V pracovní
náplni editel též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na ekonoma ŠZP pro úsek
finan n ekonomického ízení. V pracovní náplni ekonoma ŠZP musí být uvedeny jeho
povinnosti a odpov dnost za dodržování a uplat ování zákon a p edpis upravujících
finan ní hospoda ení ŠZP, jmenovit platných obecn závazných právních p edpis o
ú etnictví a Sm rnice o pravidlech hospoda ení MZLU v Brn .
lánek 8
Plány innosti ŠZP
1. ŠZP Žab ice uskute uje své poslání, hlavní i dopl kovou innost podle ro ních plán
innosti, které navazují na dlouhodobé plány rozvoje ŠZP a na dlouhodobé zám ry
univerzity a dlouhodobé zám ry fakult, zejména agronomické a zahradnické fakulty.
2. Ro ní plán innosti ŠZP zahrnuje zejména :
a) plán hlavní - ú elové innosti obsahující v cné vymezení jednotlivých úkol ú elové
innosti, náklady a zdroje financovaní t chto úkol ;
b) finan ní plán obsahující
• plán výnos a náklad
• plán pen žních tok (cash flow)
• plán vývoje finan ní základny ŠZP a její alokace v majetku.
Finan ní plán je zpracován v návaznosti na ú tovou osnovu, postupy ú tování a
metodickou úpravu úplných finan ních výkaz p edepsaných pro ve ejné vysoké
školy;
c) plán investi ní innosti obsahující v cné vymezení investic do dlouhodobého majetku,
plánované investi ní náklady, zdroje financování jednotlivých investi ních akcí v etn
návaznosti na tvorbu a užití fondu rozvoje investi ního majetku;
d) plán zam stnanosti a mezd obsahující zejména plánovaný po et fyzických a
p epo tených zam stnanc , celkový objem mezd a pr m rné m sí ní mzdy;
e) plán výkon dopl kové innosti obsahující v cné úkoly dopl kové innosti, jejich
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technicko - technologické parametry a marketingové zabezpe ení;
f) plány vnitropodnikových organiza ních jednotek navazující na ásti a) b) d) a e)
ro ního plánu innosti ŠZP, zpracované ve smyslu l. 9;
g) plány dle písm. b), c), d), e) a f) jsou obligatorními sou ástmi struktury ro ního plánu
dopl kové – hospodá ské innosti, který m že být se souhlasem rektora dopln n o
další ásti a ukazatele.
3. Za zpracování plán innosti ŠZP v ur ených termínech, obsahu a form odpovídá editel.
P ípravu plán , zejména plánu hlavní - ú elové innosti, uskute uje v sou innosti s
ústavy fakult koordinované p íslušnými d kany.
4. Plány investi ní innosti ŠZP nabývají platnost po schválení rektorem. P ed jejich
schválením si rektor vyžádá stanovisko p íslušných d kan a stanovisko poradního sboru
ŠZP.
5. V období do schválení ro ního plánu innosti ídí editel innost ŠZP podle p edb žného
plánu, který ur í úm rn proporcím plánu innosti na p edcházející rok.
6.

editel organizuje a provádí na všech pracovištích kontrolní innost na základ
zpracovaného ro ního plánu kontrolní innosti schváleného rektorem. O provedených
kontrolách, jejich záv rech a spln ní p ijatých opat ení vede písemnou agendu a podává
zprávy rektorovi.
lánek 9
Organizace a vnitropodnikové ízení

1.

editel ŠZP stanoví svým písemným rozhodnutím schváleným rektorem organizaci ŠZP
a na tuto organizaci navazující pravidla vnitropodnikového ízení.

2. P i stanovení organizace a pravidel vnitropodnikového ízení uplat uje editel zejména
následující principy:
• roz len ní ŠZP do relativn samostatných provoz - hospodá ských st edisek, úsek a
útvar v ele s vedoucími jmenovanými editelem a jemu odpov dnými,
• ízení innosti hospodá ských st edisek na základ tvorby výnos , náklad
a
hospodá ského výsledku p i využití vnitropodnikových finan n ekonomických nástroj
a opat ení,
• sv ení odpovídající innosti majetku univerzity spravovaného ŠZP hospodá ským
st edisk m k efektivnímu využívání a k pé i o ádnou údržbu,
• ú innou stimulaci vedoucího a trvalých zam stnanc za len ných do hospodá ského
st ediska stanovením závislosti pohyblivé složky mzdy na výsledcích hospoda ení
st ediska,
• systematické využívání informa ní soustavy ŠZP ve vnitropodnikovém ízení, zvlášt
vnitropodnikového plánování, vnitropodnikového ú etnictví a vnitropodnikových
finan n ekonomických rozbor .
lánek 10
Zam stnanci a jejich odm ování
1. Ve smyslu odst. 2 l. 5 jedná a rozhoduje jménem univerzity v pracovn právních
v cech zam stnanc univerzity pracovn za azených na ŠZP Žab ice editel ŠZP s
výjimkou funkcí uvedených v l. 6 a l. 7.
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2. V pracovních smlouvách se zam stnanci univerzity pracovn za azenými na ŠZP Žab ice
uvede se p i uzav ení pracovního pom ru a každé jeho zm n jako pracovišt Školní
zem d lský podnik Žab ice, p ípadn se specifikací ur ité organiza ní sou ásti ŠZP.
3. P i obsazování míst vedoucích zam stnanc uplatní editel p im en
l. 5
výb rového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn .

ádu

4. Odm ování zam stnanc
univerzity pracovn za azených na ŠZP Žab ice se ídí
Mzdovým p edpisem MZLU v Brn , zejména pak ustanoveními ástí I, III a IV tohoto
p edpisu.
5. V rámci mzdového p edpisu univerzity stanoví editel svým písemným rozhodnutím
zp sob uplatn ní mzdového p edpisu s ohledem na specifika pracoviš , pracovních
proces a prací a v rámci rozsahu mzdových prost edk stanoveného ro ním finan ním
plánem. V rozhodnutí p itom uplatní mzdové formy vedoucí k ú inné stimulaci
pracovních výsledk zam stnanc zvlášt ve smyslu l. 9.

ást III
Poradní sbor
lánek 11
Poslání a složení poradního sboru
1. Poradní sbor Školního zem d lského podniku Žab ice (dále též PS ŠZP) je poradním,
inicia ním, koordina ním a kontrolním orgánem rektora univerzity ve smyslu odst. 3 l. 5
Statutu MZLU v Brn .
10
leny z ad p edních
2. Poradní sbor ŠZP Žab ice je tvo en nejmén
univerzity, jejichž odborná erudice vytvá í
v deckopedagogických pracovník
p edpoklady pro p ínos k pln ní poslání a úkol poradního sboru. Z tohoto po tu je
nejmén 5 len z ad v deckopedagogických pracovník agronomické fakulty, nejmén 3
lenové z ad v deckopedagogických pracovník zahradnické fakulty a po 1 lenovi z ad
v deckopedagogických pracovník dalších fakult univerzity. leny Poradního sboru ŠZP
Žab ice jsou též editel ŠZP Žab ice a prorektor pro ízení vysokoškolských statk .
Rektor m že jmenovat leny poradního sboru i další interní a externí odborníky.
3.

leny Poradního sboru ŠZP Žab ice z ad v deckopedagogických pracovník MZLU
v Brn jmenuje rektor na návrh d kan p íslušných fakult. P edsedou poradního sboru
jmenuje rektor prorektora pro ízení vysokoškolských statk . Za místop edsedy poradního
sboru jmenuje rektor d kany agronomické fakulty a zahradnické fakulty nebo jimi
pov ené p ední v deckopedagogické pracovníky agronomické fakulty a zahradnické
fakulty.
lánek 12
innost poradního sboru

1. Poradní sbor zejména
• projednává návrhy plán
innosti ŠZP ( l. 8), vyjad uje k nim svá stanoviska a
doporu ení,
• projednává návrh písemného rozhodnutí editele o organizaci a vnitropodnikovém ízení
ŠZP ( l. 09), vyjad uje k n mu své stanovisko a doporu ení,
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• na

žádost rektora se vyjad uje k výsledku výb rového ízení na místo editele a k
innosti editele,
• kontroluje pln ní plán inností a p ijímá doporu ení ke zlepšení innosti ŠZP,
• v sou innosti s d kany p íslušných fakult, zvlášt agronomické a zahradnické fakulty,
p ispívá ke koordinaci spolupráce fakult a ŠZP na úseku ú elové innosti a ke
zlepšování ú elového poslání a využití ŠZP,
• projednává další závažné otázky rozvoje ŠZP.
2. Zasedání Poradního sboru ŠZP Žab ice svolává jeho p edseda podle pot eby, nejmén
však t ikrát ro n . O svolání zasedání informuje rektora a d kany fakult, pokud nejsou
leny poradního sboru. V p ípad , že nejsou jmenovaní akademi tí funkcioná i leny
poradního sboru, mohou se ú astnit jednání s hlasem poradním. Výro ní zasedání
Poradního sboru ŠZP Žab ice, na kterém jsou projednávány rozbory a plány ú elové a
hospodá ské innosti podniku, se koná na spole ném zasedání s Poradním sborem ŠLP
ML K tiny. Z významných d vod lze b hem roku svolat i další spole ná zasedání
poradních sbor . Na spole ném zasedání p i projednávání záležitostí jednoho podniku
mají lenové poradního sboru druhého podniku hlas poradní, záležitosti spole né pro oba
podniky mohou oba poradní sbory projednávat a vyjad ovat se k nim, jakož i hlasovat o
nich spole n .
3. Jednání poradního sboru ídí jeho p edseda. Poradní sbor ŠZP Žab ice je schopen se
usnášet p i p ítomnosti více než poloviny len , p i emž k p ijetí záv r jsou nezbytné
kladné hlasy nadpolovi ní v tšiny všech len . Hlasování o záv rech, týkajících se osoby
editele ŠZP Žab ice, se editel nezú astní. V p ípad spole ného hlasování poradních
sbor ŠZP Žab ice a ŠLP ML K tiny jsou k p ijetí záv r nezbytné kladné hlasy
nadpolovi ní v tšiny všech len každého poradního sboru.
4. Záv ry zasedání poradního sboru ŠZP Žab ice jsou uvedeny v zápise ze zasedání
poradního sboru a mají formu stanoviska, doporu ení, kontrolního nálezu a návrhu na
opat ení. Záv ry jsou p edkládány rektorovi MZLU v Brn , který rozhodne o dalším
postupu.

ást IV
Majetek a pravidla hospoda ení
lánek 13
Nakládání s majetkem
1. Univerzita sv uje ŠZP Žab ice do užívání a pé e nemovitý a movitý majetek sloužící k
pln ní poslání a úkol ŠZP. Za ochranu, evidenci, udržování a efektivní využívání
sv eného majetku, v etn majetku získaného inností ŠZP, odpovídá editel a vedoucí
zam stnanci na všech stupních ízení v rozsahu svých povinností a pravomocí.
2. Nakládání s majetkem sv eným ŠZP, zejména nabývání, z ízení, prodej a pronájem
majetku, se ídí zvláštními p edpisy, zákonem, Statutem MZLU v Brn a Sm rnicí o
pravidlech hospoda ení MZLU v Brn .
3. Nakládání s nemovitým majetkem univerzity je podle zákona a Statutu MZLU v Brn v
pravomoci rektora. O nabývání, z ízení a p estavbách nemovitého majetku investi ní
inností ŠZP rozhoduje rektor zpravidla na návrh editele v rámci schválení plánu innosti
ŠZP. O prodeji zpravidla na návrh editele a v rámci § 19 zákona. Pronájem nemovitého
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majetku sv eného ŠZP je v kompetenci editele; po odsouhlasení základních podmínek
rektorem v p ípadech, kdy je pronajímán nemovitý majetek o po izovací cen vyšší
než 50 násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investi ní majetek podle
zvláštního p edpisu.
4. Nakládání s movitým majetkem sv eným a obhospoda ovaným ŠZP je v pravomoci
editele. K nabytí, prodeji a pronájmu v cí o po izovací cen vyšší než 50násobek ástky,
od níž jsou aktiva považována za investi ní majetek podle zvláštního p edpisu, je nutný
souhlas rektora. Nakládání s ob žným majetkem v rámci pln ní plánu innosti ŠZP je v
kompetenci editele a vedoucích zam stnanc na všech stupních ízení v rozsahu jejich
pravomocí a povinností.
lánek 14
Postavení ŠZP v hospodá ské soustav univerzity
1. ŠZP Žab ice je organiza ní sou ástí, jejíž postavení v hospodá ském systému univerzity je
vymezeno zejména
• sv ením ásti majetkové základny univerzity do užívání a správy ŠZP ve smyslu l.
13,
• sv ením ásti finan ní základny univerzity do hospoda ení a správy ŠZP,
• samostatným hospoda ením podle plánu inností, jehož sou ástí je finan ní plán
sestavovaný a schvalovaný ve smyslu l. 8.
2. V rámci správy sv eného majetku a finan ní základny spravuje ŠZP odd len vedené
ásti majetkových a finan ních fond univerzity: fondu investi ního majetku, fondu
ob žného majetku, fondu rezervního a fondu odm n. V souladu s uspo ádáním finan ní
soustavy univerzity používá samostatné ú ty u pen žních ústav .
3. ŠZP Žab ice samostatn ú tuje v soustav podvojného ú etnictví podle obecn platných
p edpis o ú etnictví a podle ú tové osnovy a postup ú tování uplat ovaného
univerzitou. Samostatn zajiš uje administrativn technické práce spojené s finan ním
hospoda ením ŠZP, operace platebního styku a pokladní operace a zajiš uje ve
stanovených termínech a ve stanovené form kvestorem ur ené informace pro centrální
zpracování v informa ním systému univerzity.
lánek 15
Pravidla hospoda ení
1.

ŠZP Žab ice se ve svém finan ním hospoda ení ídí obecn závaznými p edpisy a
Sm rnicemi o pravidlech hospoda ení MZLU v Brn .

2.

Za finan ní hospoda ení ŠZP, uplat ování a dodržování p edpis uvedených v odst. 1
odpovídá editel a vedoucí zam stnanci na všech stupních ízení v rámci svých pravomocí
a povinností.

3.

Uzavírat smlouvy o p ijetí úv r , návratných finan ních výpomocí, p j ek na investice i
na provozní výdaje, smlouvy o sdružení finan ních prost edk a smlouvy o nabytí
cenných papír je oprávn n pouze rektor univerzity. editel ŠZP m že takové smlouvy
uzav ít jen na základ zmocn ní vystaveného rektorem v písemné form pro jmenovit
uvedenou smlouvu.

4.

editel ŠZP p edkládá ke schválení rektorovi ro ní ú etní záv rku ov enou auditorem.
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Spolu s ro ní ú etní záv rkou a zprávou auditora p edkládá i návrh na vypo ádání
hospodá ského výsledku a rozbor pln ní ro ního plánu innosti ŠZP. Rektor si p ed
schválením ro ní ú etní záv rky a p ed rozhodnutím o vypo ádání hospodá ského
výsledku vyžádá stanoviska d kan a stanovisko poradního sboru ŠZP.

ást V
Záv re ná ustanovení

1.

Vydáním tohoto organiza ního ádu kon í platnost dosavadního Organiza ního ádu ŠZP
Žab ice
.j. 895/99 z 10.3.1999, Organiza ního ádu ŠZP Lednice .j. 894/99 z
10.3.1999.

2.

Tento organiza ní ád byl schválen Akademickým senátem MZLU v Brn dne 23. dubna
2001 a nabývá platnost.

3.

Toto úplné zn ní organiza ního ádu zahrnuje všechny zm ny a dopl ky schválené
Akademickým senátem MZLU v Brn dne 18.12.2006 a nabývá platnosti dnem 1. února
2007.

V Brn 10.1.2007

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor MZLU v Brn
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