Vnitřní předpisy Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

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 12. prosince 2003 pod čj. 32 398/2003-30 Směrnici o pravidlech zakládání
právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob Mendelovou
zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.

……………………………
Ing. J. Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

SMĚRNICE O PRAVIDLECH PRO ZAKLÁDÁNÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB A PRO PENĚŽITÉ A NEPENĚŽITÉ
VKLADY DO PRÁVNICKÝCH OSOB
MENDELOVOU ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU UNIVERZITOU
V BRNĚ
Článek 1
Úvodní ustanovení
Zakládání právnických osob Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (dále
jen „univerzita“) a poskytování peněžitých a nepeněžitých vkladů univerzity do právnických
osob, je možno realizovat v souladu se zákonem 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“), zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dalšími zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity.
Článek 2
Zakládání a účast v právnických osobách
1. Právnickými osobami, které může univerzita založit nebo jejichž založení se může účastnit,
jsou zejména společnost s ručením omezeným, družstvo, obecně prospěšná společnost
a zájmové sdružení právnických osob, jejichž předmět činnosti souvisí se zaměřením
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity. Ve
zvlášť odůvodněných případech i za účelem účinnějšího využití personálních a materiálních
kapacit univerzity v oblastech, v nichž je oprávněna konat doplňkovou činnost podle statutu
univerzity nebo za účelem zajištění podmínek pro obchodně závazkové vztahy
vysokoškolských statků.
2. Univerzita není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo
komplementářem komanditní společnosti.
3. Univerzita je oprávněna vkládat peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob, jejichž
zakládání se zúčastnila a dále jen do obchodních společností, kterými jsou společnost
s ručením omezením a akciová společnost.
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4. Univerzita není oprávněna vkládat do právnických osob nemovité věci nabyté do
vlastnictví veřejných vysokých škol z vlastnictví státu a dotaci poskytnutou podle § 18
odst. 3 zákona.
5. Změny účasti univerzity v právnických osobách a změny týkající se peněžitých
a nepeněžitých vkladů do právnických osob se řídí přiměřeně postupem stanoveným pro
zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady stanovené zákonem, ostatními
zvláštními právními předpisy a touto směrnicí.
6. Plněním úkolů plynoucích z členství univerzity v právnických osobách nebo peněžitých
nebo nepeněžitých vkladů do právnických osob může být pověřena organizační součást
univerzity nebo její zaměstnanci v rozsahu práv a povinností stanovených rektorem.
7. O založení právnické osoby, účasti univerzity v ní a o peněžitých nebo nepeněžitých
vkladech do právnických osob rozhoduje podle § 19 odst. 2 zákona rektor po vyjádření
Akademického senátu univerzity a po udělení předchozího písemného souhlasu Správní rady
univerzity. Týkají-li se úkoly, plynoucí z účasti univerzity v právnické osobě, peněžitého nebo
nepeněžitého vkladu vysokoškolského statku, je nutné nejdříve jeho projednání v poradním
sboru.
8. Založení účasti univerzity v právnické osobě je vyloučena v případě, že:
a) je univerzita zatížena neuhrazenou ztrátou z předchozích let,
b) hospodaření univerzity vykazuje na základě dostupných ekonomických ukazatelů
nevyrovnané hospodaření ve všech svých činnostech a lze důvodně očekávat záporný
hospodářský výsledek,
c) hospodaření univerzity by mohlo být zatíženo ztrátou hospodaření plynoucí z účasti
univerzity v jiné právnické osobě,
d) není univerzita pověřena správou vkladů před vznikem právnické osoby, přichází-li to
v úvahu,
e) není zajištěno omezení rozsahu jednání osob jednajících za univerzitu před vznikem
právnické osoby na právní úkony, bezprostředně související se vznikem právnické
osoby,
f) není zajištěn rozhodující vliv na řízení právnické osoby k ochraně dobrého jména
univerzity a jejích ekonomických zájmů,
g) by účast byla spojena s převzetím ručení univerzity za peněžitý dluh jiné osoby nebo se
zřízením zástavního práva k nemovitosti v majetku univerzity.
9. Návrh na založení právnické osoby nebo účasti univerzity v právnické osobě předkládá
rektorovi děkan, kvestor, ředitel vysokoškolského statku nebo ředitel Správy kolejí a menz.
10. Při zakládání právnické osoby nebo účasti univerzity v právnické osobě návrh obsahuje:
a) identifikační údaje právnické osoby nebo jejich návrh,
b) specifikaci důvodu a účelu účasti univerzity v právnické osobě,
c) podnikatelský záměr právnické osoby, o účast v níž se jedná,
d) právní rozbor kroků potřebných k účasti univerzity v právnické osobě,
e) zahajovací ekonomická rozvaha právnické osoby v případě jejího vzniku,
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f) údaje z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného seznamu, údaje o splacené
výši základního kapitálu, údaje o hospodaření právnické osoby v rozsahu zveřejňované
účetní uzávěrky v případě přistoupení k účasti v právnické osobě,
g) návrh personálního obsazení statutárního a ostatních orgánů právnické osoby zajišťující
uplatnění a prosazení zájmů univerzity zaměstnanci univerzity, kteří se svou
kandidaturou projevili předchozí písemný souhlas a zavázali se v případě zvolení členy
orgánu právnické osoby chránit práva a oprávněné zájmy a dobré jméno univerzity po
celou dobu výkonu funkce,
h) specifikace materiálních a finančních podmínek existence právnické osoby a jejich
předpokládané nebo uskutečněné naplnění,
i) stanovení způsobu, jakým bude rozdělován případný zisk z činnosti právnické

osoby,

j) stanovení způsobu řešení případné ztráty z činnosti právnické osoby,
k) definování dalších přínosů pro univerzitu,
l) návrh příslušné smlouvy.
11. Návrh na peněžní nebo nepeněžní vklad do právnické osoby při jejím založení nebo
vzniku účasti v ní obsahuje:
a) specifikaci peněžního a nepeněžního vkladu ohodnoceného posudkem 2 soudních
znalců,
b) v případě nemovitosti doplněnou výpisem z listu vlastnictví katastrálního úřadu
a snímkem pozemkové mapy, popřípadě geometrickým plánem,
c) důvod poskytnutí peněžního nebo nepeněžního vkladu.
12. Pro projednání návrhu změn v účasti univerzity v právnických osobách a v peněžních
a nepeněžních vkladech do nich vložených platí stejná pravidla jako při vzniku účasti
univerzity v právnických osobách a při vkládání peněžních a nepeněžních vkladů.
13. Zaměstnanci univerzity zastupující ji v orgánech právnické osoby předkládají minimálně
jednou do roka rektorovi zprávu o činnosti a hospodaření právnické osoby a plán činnosti na
další období schválené statutárním orgánem právnické osoby.
14. Hospodaření právnické osoby a její účetní systém jsou vedeny odděleně od účetnictví
univerzity a řídí se zvláštními právními předpisy. Za výsledky hospodaření právnické osoby
zodpovídá její statutární orgán.
15. Rektor rozhodne o způsobu využití podílu univerzity z kladného hospodářského výsledku
právnické osoby.
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Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Účasti univerzity v právnických osobách a vložené peněžité a nepeněžité vklady do
právnických osob existující v době před platností této směrnice zůstávají touto směrnicí
nedotčeny; Změny se řídí touto směrnicí.
2. Tato směrnice o pravidlech pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité
vklady do právnických osob Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně byla
schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem univerzity dne
24. listopadu 2003.
3. Tato směrnice nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem registrace.

Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., v. r.
rektor
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