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ROZHODNUTÍ DĚKANKY Č. 1/2022 

O DOČASNÉM ZASTUPOVÁNÍ TAJEMNÍKA FAKULTY 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona 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“) je 
jedním z orgánů fakulty tajemník. Působnost tajemníka fakulty je blíže vymezena v ustanovení 
§ 32 Zákona. 

2. Dosavadní tajemník Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF 
JU“) byl trvale uvolněn pro výkon veřejné funkce dle ustanovení § 200 a § 201 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž dosud nedošlo ke jmenování 
zastupujícího tajemníka. 

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tímto rozhodnutím pověřuji proděkana 
PF JU pro vnitřní organizaci a rozvoj k dočasnému zastupování tajemníka PF JU. 

 

Článek 2 

Rozsah zástupčího oprávnění 

1. Pověřuji proděkana PF JU pro vnitřní organizaci a rozvoj pana Mgr. Michala Vančuru, Ph.D. k tomu, 
aby zastupoval tajemníka PF JU v plném rozsahu jeho práv a povinností vyplývajících ze Zákona, 
dalších obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích i vnitřních předpisů a norem PF JU. 

2. Po dobu zastupování tajemníka PF JU dle tohoto rozhodnutí budou řádně dodržovány povinnosti 
stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně neslučitelnosti funkcí 
dle ustanovení § 26 odst. 2 uvedeného zákona.  

3. Toto pověření je časově omezeno na období do jmenování zastupujícího tajemníka PF JU. 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato vnitřní norma PF JU nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění.  
2. Platnost a účinnost této vnitřní normy skončí s koncem období, na které je omezeno pověření dle 

čl. 2 odst. 3.  

 
 
V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2022 

 
 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
děkanka PF JU 

 


