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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) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

Článek 2 
Organizační struktura 

(1) Organizační strukturu technicko-hospodářských pracovníků VŠTE (příloha č. 1), 
tvoří rektor VŠTE (dále jen „rektor“), kancelář rektora, prorektor – statutární zá-
stupce rektora, prorektor pro tvůrčí činnost, interní auditor, pověřenec pro ochranu 
osobních údajů, centrum odborné přípravy, kvestor, úsek zahraničních vztahů, úsek 
vnějších vztahů, jednotlivé ústavy VŠTE, útvar ředitele pro administraci studia a ce-
loživotní vzdělávání. 

(4) Pracovní náplně rektora, prorektora – statutárního zástupce rektora, kancléře, 
prorektora pro tvůrčí činnost, ředitelů ústavů, kvestora, vedoucího Úseku zahranič-
ních vztahů, vedoucího Úseku vnějších vztahů, ředitele pro administraci studia a ce-
loživotní vzdělávání jsou obsaženy v samostatné vnitřní normě – Organizačním řá-
du VŠTE. 

 

Změny jsou označeny kurzívou. 

 

(3) Dochází ke změně Přílohy č. 1 takto:  

a) Zřizuje se Prorektor pro tvůrčí činnost. 
b) Ruší se pozice Asistent prorektora – statutárního zástupce (1202/1). 
c) Zřizuje se nová systemizovaná pracovní pozice v Kanceláři rektora – Asis-

tent/ka prorektora (1001/7) na celkem 2 pracovní úvazky. 
d) Zřizuje se nová systemizovaná pracovní pozice na Ústavu technicko-

technologickém na Katedře informatiky a přírodních věd – Asistentka katedry 
na celkem 1 pracovního úvazku. 

(4) Dochází ke změně Přílohy č. 6, kde dochází k aktualizaci pracovní náplně u pozice: 

a) Příloha č. 6 (8206/1) – Pracovní náplň – Asistent/ka katedry  
b) Příloha č. 6 (1001/7) – Pracovní náplň – Asistent/ka prorektora 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura  

Příloha č. 6 (8206/1) – Pracovní náplň – Asistent/ka katedry 

Příloha č. 6 (1001/7) – Pracovní náplň – Asistent/ka prorektora 

 

  

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_18/Priloha_c._1_-_Organizacni_struktura.pdf
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https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_18/Priloha_c._1_-_Organizacni_struktura.pdf

