
DoS č. 16 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

DODATEK č. 16 KE SMĚRNICI č. 2/2017  

Datum vydání: 17. 1. 2019 Účinnost od:  1. 1. 2019 Účinnost do: odvolání 

Číslo jednací: VŠTE002907/2019 Počet stran: 2 Počet příloh: 8 

Periodicita kontroly aktuálnosti normy Čtvrtletní 

Ruší předpis - 

Nadřízené předpisy 
Směrnice č. 2/2017 Systemizace pracovních míst technicko-hospodářských 
pracovníků VŠTE 

Související předpisy - 

Podřízený předpis - 

Rozdělovník Vedoucí pracovníci 

 

Vypracoval: Bc. Eva Plochová, v.r. Garant: Kvestor 

Podpis:   Podpis: 

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD., v.r. 

Formálně ověřil: Bc. Eva Plochová, v.r. Schválil: Rektor 

Podpis:   Podpis: 

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



 1 

 

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 takto:  

a) Ruší se Útvar prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost. 

b) Ruší se pozice Prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost, včetně systemi-
zované pozice Referent komercionalizace a tvůrčí činnosti (3202/1.1).  

c) Ruší se Oddělení vnějších vztahů, včetně systemizovaných pozic: Vedoucí Oddě-
lení vnějších vztahů (3202/2), Referent Oddělení vnějších vztahů (3202/3). 

d) Společné pracoviště Jikord, s. r. o. se převádí pod Ústav technicko-technologický. 

e) Zřizuje se Úsek vnějších vztahů, včetně systemizovaných pozic: 

1. Vedoucí Úseku vnějších vztahů (3301/1) 

2. Specialista pro vnější vztahy (3301/3) 

3. Referent pro praxi (3301/4) 

4. Referent pro vztahy se středními školami (3301/5) 

5. Referent pro absolventy (3301/6) 

f) Systemizovaná pozice Marketingový specialista se převádí na Úsek vnějších 
vztahů (3301/2). 

g) Dochází ke zvýšení počtu pozic na celkem 2 u pozice Prorektor – Statutární zá-
stupce rektora. 

h) Dochází ke zvýšení pozic na Ústavu znalectví a oceňování – Oddělení znalecké 
činnosti na celkem 4 u pozice Referent Oddělení znalecké činnosti (8304/2). 

(3) Dochází ke změně Přílohy č. 6, kde dochází k aktualizaci pracovních náplní včetně 
zavedení pracovních náplní u nově zřizovaných pozic: 

a) Příloha č. 6 (3301/1) – Pracovní náplň – Vedoucí Úseku vnějších vztahů 

b) Příloha č. 6 (3301/2) – Pracovní náplň – Marketingový specialista 

c) Příloha č. 6 (3301/3) – Pracovní náplň – Specialista pro vnější vztahy 

d) Příloha č. 6 (3301/4) – Pracovní náplň – Referent pro praxi 

e) Příloha č. 6 (3301/5) – Pracovní náplň – Referent pro vztahy se středními ško-
lami 

f) Příloha č. 6 (3301/6) – Pracovní náplň – Referent pro absolventy. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura 

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

Příloha č. 6 (3301/1) – Pracovní náplň – Vedoucí Úseku vnějších vztahů 

Příloha č. 6 (3301/2) – Pracovní náplň – Marketingový specialista 

Příloha č. 6 (3301/3) – Pracovní náplň – Specialista pro vnější vztahy 

Příloha č. 6 (3301/4) – Pracovní náplň – Referent pro praxi 

Příloha č. 6 (3301/5) – Pracovní náplň – Referent pro vztahy se středními školami 

Příloha č. 6 (3301/6) – Pracovní náplň – Referent pro absolventy 

  

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_1/Priloha_1.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_1/Priloha_1.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_4/Priloha_4.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_1_Vedouci_UVV.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_1_Vedouci_UVV.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_2_marketingovy_specialista.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_2_marketingovy_specialista.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_3_Specialista_pro_vnejsi_vztahy.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_3_Specialista_pro_vnejsi_vztahy.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_4_Referent_pro_praxi.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_4_Referent_pro_praxi.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_5_Referent_pro_vztahy_se_strednimi_skolami.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_5_Referent_pro_vztahy_se_strednimi_skolami.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_6_Referent_pro_absolventy.docx?info
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_16/priloha_c_6/Priloha_c.6_-_Pracovni_naplne_-_3301_6_Referent_pro_absolventy.docx?info

