
Vnitřní předpisy  Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích  

       

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 
 č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), dne 27. dubna 2015 pod čj. MSMT-9859/2015 změny Vnitřního 
mzdového předpisu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

       

.......................................... 
       Mgr. Karolína Gondková 
             ředitelka odboru vysokých škol 

 

I. 
ZMĚNY  

VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU  
VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

Čl. 1 

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se 
mění takto:  

1. V čl. 4 odstavec 1 zní: 

„(1) Zaměstnanci jsou zařazováni do mzdových tříd na základě druhu práce sjednaného 
v pracovní smlouvě v souladu s kvalifikačními požadavky (stupeň vzdělání). AP jsou 
zařazováni do mzdových tříd podle přílohy č. 1, nestanoví-li mzdový předpis jinak. 
Vědecko-výzkumní pracovníci jsou zařazováni do mzdových tříd podle přílohy  
č. 2. Ostatní zaměstnanci jsou zařazováni do mzdových tříd podle přílohy č. 3.“. 

2. V čl. 5 odstavec 2 zní:  

„(2) AP, vědecko-výzkumným pracovníkům a ostatním zaměstnancům přísluší mzdový 
tarif stanovený pro mzdovou třídu, do které je zařazen, podle příslušné stupnice 
mzdových tarifů, které budou stanoveny samostatným opatřením rektora.“. 

3. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:  

„Příloha č. 2 

Katalog pracovních činností vědecko-výzkumných 
pracovníků 

 

Vědecko-výzkumní pracovníci Mzdová třída 

Vědecký asistent 10 

Odborný vědecký pracovník 11 

Samostatný vědecký pracovník 12 
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Specifikace kvalifikačních požadavků 

 

Mzdová 
třída 

AP Kvalifikační předpoklady 

10 
Vědecký 
asistent 

Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu. 

11 
Odborný 
vědecký 

pracovník 

Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském 
studijním programu a získání vědecké hodnosti CSc., 
akademického titulu Ph.D., Th.D. nebo akademicko-vědeckého 
titulu Dr., DrSc., DSc. 

12 
Samostatný 

vědecký 
pracovník 

Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském 
studijním programu a získání vědecké hodnosti CSc., 
akademického titulu Ph.D., Th.D. nebo akademicko-vědeckého 
titulu Dr., DrSc., DSc., alespoň 5 let praxe v pozici Odborného 
vědeckého pracovníka. 

„. 

Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 3. 

 

Čl. 2 

1. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích dne 17. března 2015. 

2. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách 
dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

 

 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. , v. r. 

rektor 
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