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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

    Číslo: 504  Datum: 30. 6. 2022  

 
 
 

Opatření rektora k evidenci členů orgánů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejích 
součástí 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto opatření se vymezuje význam následujících pojmů takto: 

a) Orgány se rozumějí kolektivní orgány Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) 
a jejích součástí, které jsou evidovány v organizační struktuře JU. Jedná se zejména o Akademický 
senát JU, Vědeckou radu JU, Správní radu JU, Etickou komisi JU, Radu pro vnitřní hodnocení JU, 
akademické senáty fakult JU, vědecké rady fakult JU, disciplinární komise fakult JU a další 
kolektivní orgány na celouniverzitní nebo fakultní úrovni.  

b) Organizační strukturou se rozumí struktura pracovišť a struktura pracovních míst v rámci JU. 
c) Odpovědnou osobou se rozumí osoba, která předkládá žádost o evidenci člena orgánu 

v organizační struktuře. Typicky se jedná o zaměstnance JU zabezpečujícího administrativní 
agendu daného orgánu. V personální agendě je této odpovědné osobě přiřazeno pracovní místo 
administrativní tajemník v daném orgánu.  

d) Databázemi se rozumějí jednotlivé elektronické databáze, v nichž jsou uchovávána data 
za účelem jejich provázání s funkcemi komponent IS JU (personální a mzdová, studijní, 
ekonomická, evidence publikační činnosti a další). 

e) Pracovištěm se rozumí prostor v organizační struktuře přidělený jednomu či více členům orgánů. 
f) Pracovním místem se rozumí místo v organizační struktuře. 

 

 

Článek 2 

Zřízení elektronické evidence členů orgánů 

Rektor JU tímto opatřením zavádí evidenci členů orgánů. Tato evidence bude vedena v elektronické podobě 
v organizační struktuře JU.  
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ČÁST DRUHÁ 

ZÁVAZNÉ POSTUPY 

 

Článek 3 

Zaevidování člena orgánu 

(1) Na základě skutečnosti vedoucí ke vzniku členství v orgánu (zejména zvolení kandidáta 
do akademického senátu nebo jmenování členem orgánu) vznikne potřeba evidence člena orgánu 
v organizační struktuře. Proces je zahájen v okamžiku, kdy nastane skutečnost dle předchozí věty, a 
dále pokračuje předáním informace o potřebě zaevidovat člena orgánu do organizační struktury. 
Evidence členů orgánů v organizační struktuře bude prováděna pracovníky personálních útvarů 
rektorátu JU, resp. jednotlivých součástí JU.  

(2) Odpovědná osoba předá příslušnému personálnímu útvaru žádost o evidenci člena orgánu 
v organizační struktuře. V případě člena orgánů, který není v pracovněprávním vztahu k JU, bude 
přílohou žádosti souhlas člena orgánu se zpracováním osobních údajů. Formulář žádosti a vzor 
souhlasu tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto opatření. 

(3) Odborný pracovník personálního útvaru na základě obdržení žádosti o evidenci člena orgánu 
v organizační struktuře následně vloží údaje do systému pro evidenci organizační struktury včetně 
případného souhlasu člena orgánu se zpracováním osobních údajů. 

(4) Neprodleně po ukončení úprav v databázích odborný pracovník, který změnu provedl, odešle 
informaci o provedené aktualizaci příslušné odpovědné osobě, která podala žádost o evidenci člena 
orgánu v organizační struktuře. 

(5) V případě vzniku nového orgánu JU nebo její součásti, který není veden v organizační struktuře, bude 
nutné provést změnu v organizační struktuře postupem dle opatření rektora č. R 481 k řízení systému 
organizační struktury. 

 

 

Článek 4 

Výmaz člena orgánu z evidence organizační struktury 

(1) Na základě skutečnosti vedoucí k zániku členství v orgánu (zejména uplynutí funkčního období, 
odvolání, vzdání se členství v akademickém senátu) vznikne potřeba vymazat dosavadního člena 
orgánu z evidence organizační struktury. V takovém případě se postupuje obdobně podle ustanovení 
čl. 3 odst. 1 až 4.  

 

ČÁST TŘETÍ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 5 

(1) Ustanovení tohoto opatření se vztahují i na osoby, které jsou ke dni jeho účinnosti již členy orgánů. 
Takové osoby musejí být zaevidovány do organizační struktury ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy 
toto opatření nabude účinnosti.  
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(2) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění ve sbírce rozhodnutí a opatření rektora ve veřejné 
části internetových stránek JU a účinnosti nabude dnem 1. července 2022. 

 

 

 

 

                                                                          prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 

rektor  

 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádost o evidenci nebo výmaz člena orgánu v organizační struktuře 

2. Vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů 

 

Zpracoval:  ředitel CIT 

Rozdělovník:  členové vedení JU, děkani fakult JU, ředitelé ostatních součástí JU, tajemníci fakult, 
personální útvar rektorátu JU 


