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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 v článku 2, odst. 1, jehož znění je následující: 
„Organizační strukturu technicko-hospodářských pracovníků VŠTE (příloha č. 1), tvoří 
rektor VŠTE (dále jen „rektor“), Kancelář rektora, Interní auditor, Centrum odborné 
přípravy, Útvar prorektora – statutárního zástupce rektora, Úsek zahraničních vzta-
hů, Útvar prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost, jednotlivé Ústavy VŠTE, 
Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání a Útvar kvestora.“ 

(3) Dochází ke změně v článku 2, odst. 4, jehož znění je následující: 
„Pracovní náplně Rektora, Prorektora – statutárního zástupce rektora, Kancléře, Pro-
rektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost, ředitelů útvarů, Kvestora, Vedoucího 
Úseku zahraničních vztahů, Ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání 
jsou obsaženy v samostatné vnitřní normě – Organizačním řádu VŠTE.“ 

(4) Dochází ke změně v článku 2, odst. 5, jehož znění je následující: 
„Pracovní náplně ředitelů ústavů, zástupců ředitelů ústavů pro výzkum, vývoj a tvůrčí 
činnost, jsou obsaženy v samostatných vnitřních normách – Organizačních řádech 
ÚPS, ÚTT, ÚZO.“ 

(5) Dochází ke změně v článku 5, odst. 5, jehož znění je následující: „Po vytvoření a po-
depsání návrhu vedoucího pracovníka je návrh doručen rektorovi prostřednictvím 
člena vedení daného úseku (útvaru). 

(6) Dochází ke změně v článku 5, odst. 6, jehož znění je následující: „Rektor může 
k předloženému návrhu zaujmout následující stanoviska: 

a) Návrh odsouhlasí a navrhovatel zajistí podpis správce rozpočtu. 

b) Návrh zamítne z důvodu formálních nedostatků dokumentu a je vrácen navrho-
vateli k přepracování. 

c) Návrh zamítne z věcného hlediska a navrhovaná pozice nevznikne.“ 

(7) Dochází ke změně v článku 5, odst. 8, jehož znění je následující: „Pokud rektor i 
správce rozpočtu odsouhlasili návrh na přidání systemizované pozice, doručí navrho-
vatel návrh na změnu systemizace do Kanceláře rektora pověřenému pracovníkovi 
k evidenci zpracování požadavku.“ 

(8) Dochází ke změně v článku 5, odst. 9, jehož znění je následující: „Následně dojde ke 
změně systemizovaných pozic a teprve poté je možné přistoupit k hledání nového za-
městnance podle článku 4 této směrnice. Návrh na změnu systemizace je nezbytné do-
ručit do Kanceláře rektora pověřenému pracovníkovi s minimálně týdenním předsti-
hem, než je plánovaný nástup nového pracovníka, nebo začátkem výběrového řízení.“ 

(9) Dochází ke změně v článku 5, odst. 13, jehož znění je následující: „V případě 
kladného stanoviska a po příslušeném projednání se správcem rozpočtu je nutné 
předat schválený návrh do Kanceláře rektora pověřenému pracovníkovi, který zajistí 
zrušení příslušné systemizované pozice.“ 
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(10) Dochází ke změně v článku 5, odst. 14, jehož znění je následující: „V případě 
zamítnutí návrhu na zrušení systemizované pozice je toto stanovisko písemně sděleno 
prostřednictvím pověřené osoby Kanceláře rektora předkladateli návrhu.“ 

(11) Dochází ke zrušení článku 6 Oddělení projektových prací. 

(12) Dochází k přečíslování článku 7 na článek 6 Pozice vhodné pro absolventy VŠTE. 

(13) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází k navýšení systemizované pozice 
Referent podatelny a recepce z úvazku 4,0 na 6,0. 

(14) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke snížení úvazku systemizované pozice 
Asistentka ústavu na Ústavu podnikové strategie z úvazku 4,0 na 1,6. 

(15) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice Refe-
rent Copycentra v Knihovně. 

(16) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke zrušení systemizované pozice Refe-
rent akvizice a katalogizace v Knihovně. 

(17) Dochází ke změně přílohy č. 1, kde dochází ke snížení úvazku systemizované pozice 
Referent výpůjčních služeb z úvazku 2,0 na 1,0 v Knihovně. 

(18) Dochází ke změně přílohy č. 4. 

(19) Dochází ke změně přílohy č. 5. 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura 

Příloha č. 4 – Návrh vedoucího úseku na změnu systemizace pracovních míst 

Příloha č. 5 – Algoritmus změny systemizace pracovních míst 

 

  

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/4502094/Priloha_1.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/4502094/Priloha_4.docx
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/4502094/Priloha_5.pdf

