Vnitřní předpisy Českého vysokého učení technického v Praze

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 3. prosince 2002 pod čj. 31 489/2002-30 Pravidla pro vkládání peněžitých
a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických
osob Českým vysokým učením technickým v Praze.
…………………………………..
Ing. J. Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

PRAVIDLA
PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ DO PRÁVNICKÝCH OSOB
A PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA ZALOŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

ČESKÝM VYSOKÝM UČENÍM TECHNICKÝM V PRAZE
Článek 1
Předmět vnitřního předpisu
1. Tento vnitřní předpis (dále jen „předpis“) upravuje pravidla pro vkládání peněžitých
a nepeněžitých vkladů do právnických osob Českým vysokým učením technickým v Praze
(dále jen „ČVUT“) a projednávání návrhů na založení právnických osob ČVUT.
2. Tento předpis se vztahuje na všechny fakulty, vysokoškolské ústavy a ostatní součásti
ČVUT.
3. ČVUT nebude činit právní úkony vedoucí k založení právnických osob nebo k peněžitým
nebo nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob, jestliže by hospodaření
ČVUT bylo zatíženo ztrátou z hospodaření těchto právnických osob nebo z účasti ČVUT
v těchto právnických osobách.
4. ČVUT není oprávněno vkládat do právnických osob nemovité věci nabyté do vlastnictví
veřejných vysokých škol z vlastnictví státu a dotace poskytnuté podle § 18 odst. 3 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), (dále jen „zákon“). ČVUT je dále zakázáno vkládat do právnických
osob závazky, které se týkají provedení prací nebo poskytnutí služeb.
Článek 2
Předběžný návrh na založení jiné právnické osoby nebo vkladu do právnické osoby
1. Předběžný návrh na založení jiné právnické osoby nebo vložení peněžitého nebo
nepeněžitého vkladu do této nebo jiné právnické osoby (dále jen „předběžný návrh“)
předkládají rektorovi děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů, kvestor, ředitelé
ostatních součástí ČVUT přímo podřízení rektorovi (dále jen „předkladatel“).
2. Předběžný návrh obsahuje základní vymezení zamýšleného záměru, stanovení cílů, jehož
se má založením jiné právnické osoby nebo vkladem do této nebo jiné právnické osoby
dosáhnout, výši navrhovaného peněžitého nebo nepeněžitého vkladu, základní právní
a ekonomické posouzení majetkové účasti ČVUT včetně financování právnické osoby
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a ostatní informace důležité pro rozhodnutí o založení jiné právnické osoby nebo
peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této nebo jiné právnické osoby.
3. O přijetí předběžného návrhu, který splňuje požadavky stanovené v odstavci 2, rozhoduje
rektor s přihlédnutím ke stanovisku grémia rektora. O tomto rozhodnutí informuje rektor
Akademický senát ČVUT (dále jen „AS ČVUT“).
4. Předběžný návrh, který byl přijat, vrátí rektor předkladateli. Předkladatel návrh doplní
o ekonomické podklady,
a) doklady, které jsou podle zvláštního právního předpisu 1) nezbytné pro založení
právnické osoby nebo peněžitý a nepeněžitý vklad do této nebo jiné právnické osoby,
b) vymezení předmětu činnosti právnické osoby, respektive předmětu podnikání v rámci
doplňkové činnosti ČVUT,
c) další potřebné podklady, které stanoví zvláštní právní předpisy a rektor.
5. Předběžný návrh, který nebyl přijat, vrátí rektor předkladateli spolu se svým zamítavým
rozhodnutím.
Článek 3
Schválení právních úkonů vyplývajících z vkladu do právnické osoby
1. K doplněnému předběžnému návrhu, který předkládá rektorovi děkan, se vyjadřuje
akademický senát příslušné fakulty a AS ČVUT; k ostatním doplněným předběžným
návrhům se vyjadřuje AS ČVUT.
2. Po vyjádření AS ČVUT předkládá rektor doplněný předběžný návrh s vyjádřením AS
ČVUT Správní radě ČVUT s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu podle
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona.
3. V případě, že Správní rada ČVUT vydá předchozí písemný souhlas se založením právnické
osoby a k peněžitému nebo nepeněžitému vkladu do této nebo jiné právnické osoby,
oznámí tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona do sedmi dnů od jeho
vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).
4. O založení právnické osoby a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této nebo jiné
právnické osoby rozhoduje po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady
ČVUT podle § 19 odst. 2 zákona rektor.
5. Právní úkony, kterými ČVUT hodlá založit právnickou osobu nebo vložit peněžitý nebo
nepeněžitý vklad do této nebo jiné právnické osoby učiněné ČVUT bez předchozího
písemného souhlasu Správní rady ČVUT podle odstavce 2 a bez oznámení ministerstvu
podle odstavce 3, jsou podle § 15 odst. 7 zákona neplatné.

1)

Např. Obchodní zákoník.
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Článek 4
Ustanovení závěrečná
1. Tento předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS ČVUT dne 23. října 2002.
2. Tento předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.
3. Tento předpis nabývá účinnosti 15. dnem po jeho registraci ministerstvem.
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., v. r.
rektor

3

