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Č.j. 09/0589/14            Vodňany, 15. prosince 2014 

 

 

Rozhodnutí děkana č. 5/2015 

Stanovení, rozvržení a zabezpečení evidence pracovní doby 
 

 

1. Pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně. 

 

2. Pracovní doba pro zaměstnance FROV JU je stanovena formou rovnoměrného 

pružného rozvržení. Základní pracovní doba, kdy má zaměstnanec povinnost být na 

pracovišti, je od 9:00 do 14:00 hodin. 

 

3. Celková délka pracovní doby nesmí být kratší než 5 hodin a nesmí přesáhnout 

12 hodin denně. Nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 

 

4. Zaměstnanec je povinen každý den písemně zaznamenávat příchod a odchod 

na FROV JU na jednom z docházkových listů vedených elektronicky (v Nových 

Hradech), příp. umístěných fyzicky v následujících budovách FROV JU: 

 

Ve Vodňanech:  

- Hlavní budova děkanátu FROV JU (Zátiší 728/II) 

- budova Genetického rybářského centra (Nad Velkou Podvinicí 1337) 

- budova Experimentálního rybochovného pracoviště a pokusnictví (Rechle 

1336) 

- budova MEVPIS (Na Valše 207) 

V Českých Budějovicích:  

- budova ZF/FROV JU (Na Sádkách 1780) 

- budova v Husově ulici (Husova 458/102) 

 

5. V případech, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní (pracovní cesta, 

důležité osobní překážky v práci aj. dle § 85 odst. 5 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce) stanovuje zaměstnavatel rozvržení týdenní pracovní doby do směn od 7:00 do 

15:30 hodin. 

  

6. Před nástupem pracovní cesty, dovolené, náhradního volna, studijního volna 

apod. zaměstnanec provede záznam do evidence docházky formou zkratky (pracovní 

cesta – PC, dovolená – D, náhradní volno – NV, studijní volno – SV, atd.). V případě 

zaměstnanců uvedených v elektronickém docházkovém systému přístupného 

z webových stránek FROV JU budou tyto informace o jejich nepřítomnosti na 

pracovišti uvedeny minimálně 2 týdny předem, pokud je tato skutečnost známa 

předem. 
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7. Vedoucí laboratoří a pracovišť jsou odpovědní za vedení evidence pracovní 

doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jim podřízených 

zaměstnanců FROV JU. Formuláře s evidencí pracovní doby za uplynulé období musí 

být předány nejpozději do třetího kalendářního dne následujícího měsíce na 

Ekonomické pracoviště FROV JU. 

 

8. Evidence pracovní docházky do doby skartace (3 roky) bude uložena na 

Ekonomickém pracovišti FROV JU. 

 

 

Toto rozhodnutí ruší Rozhodnutí děkana č. 11/2013. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 

 

 

 

 

       prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

       děkan fakulty 

 

 


