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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 2/2017 Systemizace pracovních 
míst technicko-hospodářských pracovníků VŠTE ze dne 23. 1. 2017  
(č. j. VŠTE002933/2017). 

(2) Dochází ke změně garanta normy. 

(3) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde se ruší systemizované pozice Asistentka ústavu 
ve Správě ústavu ÚTT. 

(4) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde se ruší systemizovaná pozice Referent pro styk 
s veřejností v CCV. 

(5) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde se zřizují nové pozice Asistent/ka katedry na 
katedrách ÚTT. 

(6) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde se zřizuje nová pozice Referent pro rozvojovou 
činnost ve správě Ústavu podnikové strategie. 

(7) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde se zřizuje nové pracoviště Environmentální 
výzkumné pracoviště na ÚTT. 

(8) Doplňuje se příloha č. 6 (820X/1) – Pracovní náplň – Asistent/ka katedry. 

(9) Doplňuje se příloha č. 6 (8102/3) – Pracovní náplň – Referent pro rozvojovou 
činnost. 

(10) Dochází ke zrušení přílohy č. 6 (8202/3) – Pracovní náplň – Asistentka ústavu 2. 

(11) Dochází ke zrušení přílohy č. 6 (7001/2) – Pracovní náplň – Referent pro styk s 
veřejností. 

 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura 

Příloha č. 6 (820X/1) – Pracovní náplň – Asistent/ka katedry 

Příloha č. 6 (8102/3) – Pracovní náplň – Referent pro rozvojovou činnosts 

https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/3438696/3532073/Priloha_1.pdf
https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/3438696/3532073/820X_1_Asistent_ka_katedry.pdf
https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/3438696/3532073/8102_3_Referent_pro_rozvojovou_cinnost.pdf

