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ZMĚNA  

VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU 

VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

Článek 1 

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

mění takto: 

 

Příloha č. 1 Stanovení mzdových tříd a kvalifikačních požadavků akademických pracovníků: 

„Příloha č. 1 

k Vnitřnímu mzdovému předpisu Vysoké školy 

technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

STANOVENÍ MZDOVÝCH TŘÍD A KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ 

AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Mzdová 
třída 

Pracovní 
pozice 

Kvalifikační předpoklady 

10 Lektor 
Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu. 

10 Asistent 
Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu, které je zvyšováno doktorským studiem 
v příslušném oboru (Ph.D.). 

11 
Odborný 
asistent 

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. 
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12 Docent Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání a získání titulu docent. 

13 Profesor Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání a získání titulu profesor. 

 

Pozn. Pro účely použití tohoto vnitřního mzdového předpisu může VŠTE uznat výše 
předepsanou kvalifikaci za splněnou v případech, kdy osoba takovou kvalifikaci nabyla 
absolvováním odpovídajícího studijního programu zahraniční vysoké školy nebo, jde-li o 
zařazení AP do 12. a 13. mzdové třídy, také výkonem odpovídající pracovní funkce na 
zahraniční vysoké škole univerzitního typu. 

 

Článek 2 

1. Tyto změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 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 18. 6. 2019 

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 1. září 2019.  

 

 

 

 

 

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

rektor 

 


