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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 přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Referent smluvních vztahů v Kanceláři rektora. 

(3) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zřízení systemizované pozice Asis-
tent/ka kancléře v Kanceláři rektora, úvazek 1,0. 

(4) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází k navýšení systemizované pozice Porad-
ce rektora v oblasti pedagogické činnosti v Kanceláři rektora na úvazek 2,0. 

(5) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází k navýšení systemizované pozice Refe-
rent Oddělení znalecké činnosti na ÚZO na úvazek 2,0. 

(6) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení Oddělení strategie, inovací a 
kvality (OSIK). 

(7) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Vedoucí Oddělení strategie, inovací a kvality. 

(8) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Specialista pro strategii a rozvoj. 

(9) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Analytik a programátor procesů. 

(10) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Referent procesů kvality a podpůrných aktivit. 

(11) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Asistent podpůrných procesů kvality. 

(12) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází k přesunu systemizované pozice 
Referent normotvorné činnosti z OSIK do KR. 

(13) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zřízení systemizované pozice 
Asistentka prorektora – statutárního zástupce na útvaru Prorektora – statutárního 
zástupce rektora, úvazek 1,0. 

(14) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zřízení systemizované pozice 
Marketingový specialista na Oddělení vnějších vztahů, úvazek 1,0. 

(15) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice 
Vedoucí kanceláře rektora v KR. 

(16) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zřízení systemizované pozice Kancléř 
v KR. 

(17) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Vedoucí Oddělení strategie, inovací 
a kvality 1202/1. 



 2 

 

(18) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Specialista pro strategii a rozvoj 
1202/2. 

(19) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Analytik a programátor procesů 
1202/3. 

(20) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Referent procesů kvality a pod-
půrných aktivit 1202/4. 

(21) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Asistent podpůrných procesů kva-
lity 1202/6. 

(22) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Vedoucí kanceláře rektora 1001/1. 

(23) Dochází ke zrušení přílohy č. 6, pracovní náplně: Referent smluvních vztahů 
1001/6. 

(24) Dochází k doplnění přílohy č. 6, pracovní náplně: Marketingový specialista 3202/4. 

(25) Dochází k doplnění přílohy č. 6, pracovní náplně: Asistent prorektora – statutárního 
zástupce 1201/1. 

(26) Dochází k doplnění přílohy č. 6, pracovní náplně: Asistent kancléře 1001/6. 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura 

 

 

  

https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/3438696/4200796/Priloha_1.pdf

