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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 takto:  

a) snižuje se systemizovaná pracovní pozice v Kanceláři rektora – Asistent/ka pro-
rektora (1001/7) z 2 pracovních úvazků na celkem 1 pracovní úvazek. 

b) Zřizuje se systemizovaná pracovní pozice v Kanceláři rektora – Řidič – referent 
autoprovozu (1001/8) na celkem 1 pracovní úvazek. Pozice Řidič – referent au-
toprovozu (2300/2) na Hospodářsko-provozním úseku je zachována.  

c) Převádí se systemizovaná pracovní pozice z Úseku vnějších vztahů – Specialista 
pro vnější vztahy (3301/3) do Kanceláře rektora. Specialista pro vnější vztahy 
bude mít nové nákladové středisko (1001/9). Pozice je na celkem 1 pracovní 
úvazek. 

d) Ruší se Katedra oborových didaktik na Ústavu podnikové strategie. 

e) Ruší se Katedra humanitních studií na Ústavu podnikové strategie. 

f) Ruší se systemizovaná pracovní pozice Asistent/ka katedry (8203/1) na Ústavu 
technicko-technologickém pod Katedrou dopravy a logistiky. 

g) Zřizuje se nová systemizovaná pracovní pozice na Ústavu technicko-
technologickém na Environmentálním výzkumným pracovišti – Referent pro 
projektovou činnost (8208/3) na celkem 1 pracovní úvazek.  

h) Ruší se systemizovaná pracovní pozice referent Oddělení znalecké činnosti 
(8304/2) – 4 na Ústavu znalectví a oceňování pod oddělením znalecké činnosti. 

i) Zřizuje se nová systemizovaná pracovní pozice na Ústavu znalectví a oceňování 
pod oddělením znalecké činnosti – Asistent znalecké činnosti (8304/3) na cel-
kem 4 pracovní úvazky.  

j) Zřizuje se nová systemizovaná pracovní pozice na Ústavu znalectví a oceňování 
pod oddělením znalecké činnosti – Vyšší kvalifikovaný pracovník znalecké čin-
nosti (8304/4) na celkem 3 pracovní úvazky. 

 

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

a) příloha č. 6 (1001/8) – Pracovní náplň – Řidič – referent autoprovozu.  

b) Příloha č. 6 (1001/9) – Pracovní náplň – Specialista pro vnější vztahy. 

c) Příloha č. 6 (8304/3) – Pracovní náplň – Asistent znalecké činnosti. 

d) Příloha č. 6 (8304/4) – Pracovní náplň – Vyšší kvalifikovaný pracovník znalecké 
činnosti. 

e) Příloha č. 6 (8208/3) – Pracovní náplň – Referent pro projektovou činnost. 

 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Priloha_c._1_-_Organizacni_struktura.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/aktualni_prilohy_c_6_pracovni_naplne
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Priloha_c._6_1001_8_Ridic-referent_autoprovozu.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Priloha_c._6_1001_9_Specialista_pro_vnejsi_vztahy.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Priloha_c._6_8304_3_Asistent_znalecke_cinnosti.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Priloha_c._6_8304_4_Vyssi_kvalifikovany_pracovnik_znalecke_cinnosti.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Priloha_c._6_8304_4_Vyssi_kvalifikovany_pracovnik_znalecke_cinnosti.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3438696/dodatek_c_20/Pr_i_loha_c_._6_8208_3_Referent_pro_projektovou_c_innost.pdf
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura   

Příloha č. 6 (1001/8) – Pracovní náplň – Řidič – referent autoprovozu  

Příloha č. 6 (1001/9) – Pracovní náplň – Specialista pro vnější vztahy  

Příloha č. 6 (8304/3) – Pracovní náplň – Asistent znalecké činnosti    

Příloha č. 6 (8304/4) – Pracovní náplň – Vyšší kvalifikovaný pracovník znalecké činnosti 

Příloha č. 6 (8208/3) – Pracovní náplň – Referent pro projektovou činnost 
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