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č.j. JU/09/01946/21                                                                                  Vodňany, 14. 4. 2021 
 

 
 

Opatření děkana č. 14/2021 
Propagace a webové stránky FROV JU 

 
 

Propagace v médiích a na výstavách: 

• Propagaci na základě kolegiem děkana, popř. ředitele dané součásti, tajemníka, 
schváleného plánu (např. inzerce v tisku, účast na výstavách, veletrzích, propagaci 
studia a služeb FROV JU v médiích) zajišťuje, zprostředkovává a je za ni 
odpovědný Manažer obchodu. Propagaci fakulty zaměřenou na spotřebu ryb a 
Prodejnu ryb a rybích výrobků zajišťuje, zprostředkovává a je za ni odpovědný 
Vedoucí Prodejny ryb a rybích výrobků. 

 
Dny otevřených dveří 

• Koordinaci přípravy a průběh DOD zajišťuje a je za ni odpovědný ředitel dané 
součásti.  

 
Příprava a výroba propagačních materiálů 

• Přípravu fakultních propagačních materiálů, letáků, vizitek apod. zajišťuje, 
zprostředkovává a je za ni odpovědný Manažer obchodu.   

 
Webové stránky FROV JU: 

• Za koordinaci činností a kontrolu správnosti obsahové náplně webových stránek 
FROV JU (www.frov.jcu.cz) je odpovědná Vedoucí MEVPIS Vodňany.  

• Za jednotlivé sekce webových stránek FROV JU je odpovědná asistentka děkana, 
asistentky ředitelů, tajemnice, vedoucí pracovníci, personalistka a manažer 
obchodu.  Nadřízení daných součástí fakulty (děkan, proděkani a ředitelé 
průběžně webové stránky kontrolují. 

• Pracovníci fakulty zasílají veškeré zpracované aktuality na web FROV JU Vedoucí 
MEVPIS Vodňany. Aktuality se povinně zasílají v české a anglické verzi, délka zpráv 
je omezena maximálně do 150 slov v české verzi a do 150 slov v anglické verzi. 
Zprávy je nutné doplnit fotografiemi či jinou ilustrací. 

• Při dodávání podkladů a při úpravách sekcí webových stránek bude každý 
odpovědný pracovník jednat přímo s IT pracovníky fakulty. V nutných případech 
bude o tomto jednání taktéž informována Vedoucí MEVPIS Vodňany. 

• Kontroly aktuálnosti a správnosti dat uvedených na webových stránkách provádí 
děkan FROV JU.  
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Webové stránky MEVPIS Vodňany: 

• Za koordinaci činností a kontrolu správnosti obsahové náplně webových stránek 
MEVPIS (www.mevpis.cz) je odpovědná Vedoucí MEVPIS Vodňany. 

 
Webové stránky CENAKVA: 

• Za koordinaci činností a kontrolu správnosti obsahové náplně webových stránek 
CENAKVA (www.cenakva.cz) je odpovědný Ředitel CENAKVA. 

 
Webové stránky Prodejny ryb a rybích výrobků: 

• Za koordinaci činností a kontrolu správnosti obsahové náplně webových stránek 
Zpracovny a prodejny ryb a produktů akvakultury (www.rybyprozdravi.cz) je 
odpovědný Vedoucí Zpracovny a prodejny ryb a produktů akvakultury. 

 
Webové stránky e-shopu FROV JU: 

• Za koordinaci činností a kontrolu správnosti obsahové náplně webových stránek 
e-shopu FROV JU (www.rybarskeknihy.cz) je odpovědný Manažer obchodu. 

 
Sociální sítě FROV JU: 

• Za koordinaci činností a kontrolu správnosti obsahové náplně oficiálních 
sociálních sítí FROV JU je odpovědná Vedoucí MEVPIS Vodňany. V případě 
nutnosti odborné konzultace či pochybnostech o obsahu může zveřejnění 
konzultovat s příslušným proděkanem, ředitelem nebo děkanem fakulty. 

 
 
O výjimkách rozhoduje děkan. 
Tímto opatřením se ruší Rozhodnutí děkana č. 4/2016. 
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2021. 

 
 
 
 

       prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
       děkan FROV JU 

 


