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ČÁST PRVNÍ 

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

Článek 1 
Pracoviště ústavu 

(1) Ústav se člení na tyto katedry a oddělení (případně další nižší organizační jednot-
ky): 

a) Katedra dopravy a logistiky, 

b) Katedra stavebnictví,  

c) Katedra strojírenství,   

d) Katedra informatiky a přírodních věd, 

e) Oddělení zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, 

f) Oddělení zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost, 

g) Správa ústavu, 

h)  Společné pracoviště s Jikord, s. r. o., 

i) Environmentální výzkumné pracoviště. 

(2) Organizační schéma ústavu je znázorněno v Příloze č. 1 tohoto organizačního řádu. 

ČÁST DRUHÁ 

VEDENÍ ÚSTAVU 

Článek 2 
Vedoucí pracovníci, jejich práva a povinnosti 

(1) V čele ústavu stojí ředitel. Ředitel ústavu je oprávněn k zastupování a jednání  
ve věcech ústavu v oblasti obchodněprávní, občanskoprávní a pracovněprávní  
na základě zmocnění uděleného mu rektorem.  

Článek 3 
Ředitel 

(1) Ředitel ústavu: 

a) odpovídá za činnost ústavu,  

b) jmenuje svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti, 

c) jedná navenek jménem VŠTE ve věcech ústavu vůči třetím osobám, 

d) odpovídá za vyrovnaný rozpočet ústavu, 

e) odpovídá za odbornou úroveň a dodržování zásad organizace studia platných  
na útvaru ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání, 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3452205/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/Pr_i_loha_c_._24_Referent_pro_projektovou_c_innost.pdf
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f) rozhoduje o organizování porad, sympózií, seminářů a konferencí, 

g) na základě schválení Akademickým senátem VŠTE jmenuje a odvolává  
Akademickou radu ústavu, 

h) z titulu své funkce je předsedou Akademické rady ústavu, 

i) plní další úkoly uložené mu rektorem VŠTE. 

(2) Náplň práce ředitele ústavu je přílohou této vnitřní normy (viz Příloha č. 2). 

Článek 4 
Zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost 

(1) Výkonem funkce zástupce ředitele pro pedagogickou činnost jmenuje ředitel ústavu. 

(2) Kompetence zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost: 

a) zastupuje ředitele v případě nepřítomnosti v rozsahu předem stanovených  
pravomocí, 

b) vykonává činnosti dle pokynů ředitele ústavu, 

c) řídí a koordinuje pedagogickou činnost ústavu, 

d) spolupracuje a koordinuje svoji činnost se zástupcem ředitele ústavu pro  
výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, tajemníkem ústavu a vedoucími kateder. 

(3) Náplň práce zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost je přílohou této 
vnitřní normy (viz Příloha č. 3). 

Článek 5 
Zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost 

(1) Výkonem funkce zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost jmenuje  
ředitel ústavu. 

(2) Kompetence zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost: 

a) zastupuje ředitele v případě nepřítomnosti v rozsahu předem stanovených  
pravomocí, 

b) vykonává činnosti dle pokynů ředitele ústavu, 

c) řídí a koordinuje projektovou, výzkumnou, tvůrčí a publikační činnost ústavu, 

d) spolupracuje a koordinuje svoji činnost se zástupcem ředitele ústavu  
pro pedagogickou činnost, tajemníkem ústavu a vedoucími kateder. 

(3) Náplň práce zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost je přílohou 
této vnitřní normy (viz Příloha č. 4).  

Článek 6 
Tajemník ústavu 

(1) Za výkon jednotlivých činností odpovídá tajemník ústavu řediteli ústavu. 

https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_2.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_3.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_4.pdf
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(2) Tajemník ústavu řídí hospodaření a vnitřní správu vysokoškolského ústavu  
dle pokynů ředitele ústavu.  

(3) Tajemník řídí a koordinuje činnost Správy ústavu. 

(4) Spolupracuje a koordinuje svoji činnost se zástupci ředitele ústavu a vedoucími  
kateder. 

(5) Náplň práce tajemníka ústavu je přílohou této vnitřní normy (viz Příloha č. 5) 

ČÁST TŘETÍ 

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI VEDOUCÍCH KATEDER 

Článek 7 
Vedoucí katedry 

(1) Řídí a koordinuje činnost příslušné katedry, zástupce vedoucího katedry a dalších 
akademických i neakademických pracovníků katedry v souladu s požadavky ředite-
le ústavu. 

(2) Spolupracuje s ředitelem ústavu, zástupci ředitele ústavu a tajemníkem ústavu ve 
věcech týkajících se činnosti příslušné katedry VŠTE. 

(3) Za výkon své činnosti je přímo odpovědný řediteli ústavu. 

(4) Náplň práce vedoucího katedry je přílohou této vnitřní normy (viz Příloha č. 6). 

ČÁST ČTVRTÁ 

VYMEZENÍ PRACOVNÍCH NÁPLNÍ 

Článek 8 
Vědecko-výzkumní pracovníci 

(1) Přílohou této vnitřní normy (č. 7 - 9) jsou pracovní náplně: 

- Příloha č. 7 Pracovní náplň – vědecký asistent 

- Příloha č. 8 Pracovní náplň – odborný vědecký pracovník 

- Příloha č. 9 Pracovní náplň – samostatný vědecký pracovník 

Článek 9 
Akademičtí pracovníci 

(1) Přílohou této vnitřní normy (č. 10 – 13) jsou pracovní náplně: 

- Příloha č. 10 Pracovní náplň - akademický pracovník – asistent 

- Příloha č. 11 Pracovní náplň - akademický pracovník – odborný asistent 

- Příloha č. 12 Pracovní náplň - akademický pracovník – docent 

- Příloha č. 13 Pracovní náplň - akademický pracovník – profesor 

https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_5.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_6.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_7.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_8.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_9.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_10.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_11.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_12.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_13.pdf
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(2) Jednotlivé pracovní pozice akademických pracovníků se liší doporučeným počtem 
výukových hodin a popisem činností. 

Článek 10 
Vedoucí katedry, zástupce vedoucího katedry 

(1) Vedoucí katedry stojí v čele katedry. Pracovní náplň této pozice je přílohou této 
vnitřní normy (Příloha č. 6). Je tvořena ze 40 % náplní vedoucího katedry a 0 % pří-
slušnou náplní práce akademického pracovníka s přepočteným počtem hodin. 

(2) Zástupce vedoucího katedry zajišťuje administrativní a správní chod katedry. Pra-
covní náplň je součástí této vnitřní normy (Příloha č. 14). Je tvořena z 20 % přísluš-
nou náplní práce zástupce vedoucího katedry a z 80 % příslušnou náplní práce aka-
demického pracovníka s přepočteným počtem hodin. 

(3) Zástupce vedoucího katedry zastupuje vedoucího katedry v době jeho nepřítomnos-
ti v plném rozsahu. 

Článek 11 
Garanti 

(1) Garant studijního programu je metodicky a organizačně veden zástupcem ředitele 
ústavu pro pedagogickou činnost. Jmenuje jej rektor VŠTE na návrh zástupce ředite-
le ústavu pro pedagogickou činnost předložený prostřednictvím ředitele ústavu. Ga-
rant programu spolupracuje se zástupcem ředitele ústavu pro pedagogickou činnost 
a garanty studijních specializací předmětů. Pracovní náplň garanta programu je 
součástí této vnitřní normy (Příloha č. 15). 

(2) Garant studijní specializace je metodicky veden zástupcem ředitele ústavu pro pe-
dagogickou činnost. Jmenuje jej rektor VŠTE  na návrh zástupce ředitele ústavu pro 
pedagogickou činnost předložený prostřednictvím ředitele ústavu Garant studijní 
specializace spolupracuje se zástupcem ředitele ústavu pro pedagogickou činnost, 
garantem příslušného programu a garanty předmětů. Pracovní náplň garanta stu-
dijní specializace je součástí této vnitřní normy (Příloha č. 17). 

(3) Garant předmětu je metodicky veden zástupcem ředitele ústavu pro pedagogickou 
činnost. Jmenuje jej zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost na návrh ve-
doucího katedry. Garant předmětu spolupracuje s vedoucím katedry a garanty pro-
gramů. Pracovní náplň garanta předmětu je součástí této vnitřní normy (Příloha č. 
16). 

Článek 12 
Katedry 

(1) Na katedrách působí akademičtí a vědečtí pracovníci vymezení v čl. 8 a 9. 

(2) Kromě akademických a vědeckých pracovníků může být na katedře: 

a)  asistent(ka) katedry. Pracovní náplň představuje Příloha č. 18 Pracovní náplň – 
Asistent/ka katedry. 

b) Asistentka oddělení. Příloha 23 – Pracovní náplň asistent/ka oddělení. 

https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/2924692/3197507/?info=1
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_14.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_15.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_17.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_16.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_16.pdf
https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/3532102/Priloha_18.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3452205/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/Priloha_23.pdf
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c) Referent pro projektovou činnost. Příloha 24 – Pracovní náplň referent pro pro-
jektovou činnost. 

Článek 13 
Referent OZŘ pro pedagogickou činnost/pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost 

(1) Přílohou této vnitřní normy (č. 21 - 22) jsou pracovní náplně: 

- Příloha č. 21 Pracovní náplň - Referent OZŘ pro pedagogickou činnost  

- Příloha č. 22 Pracovní náplň - Referent OZŘ pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost 

ČÁST PÁTÁ 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 

Článek 14 
Uzavírání, změny a skončení pracovního poměru 

(1) Způsoby přijetí akademických pracovníků jsou stanoveny Řádem výběrového řízení 
pro obsazování míst akademických pracovníků VŠTE. 

(2) Postup pro obsazování míst ostatních zaměstnanců je stanoven příslušnou vnitřní 
normou VŠTE. 

Článek 15 
Práva a povinnosti zaměstnanců 

(1) Povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v Pracovním řádu VŠTE. 

ČÁST ŠESTÁ 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

(1) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit se s organizačním řádem ústavu své 
podřízené zaměstnance nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí jeho platnosti. 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Organizační struktura ústavu 

Příloha 2 – Pracovní náplň ředitel ústavu 

Příloha 3 – Pracovní náplň zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost 

Příloha 4 – Pracovní náplň zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost 

Příloha 5 – Pracovní náplň tajemník ústavu 

Příloha 6 – Pracovní náplň vedoucí katedry 

Příloha 7 – Pracovní náplň vědecký asistenta 

Příloha 8 – Pracovní náplň odborný vědecký asistent 

Příloha 9 – Pracovní náplň samostatný vědecký pracovník 

Příloha 10 – Pracovní náplň akademický pracovník – asistent 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3452205/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/Pr_i_loha_c_._24_Referent_pro_projektovou_c_innost.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_21_referent_pro_PC.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/3452205/Priloha_22_referent_pro_VVTC.pdf
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Příloha 11 – Pracovní náplň akademický pracovník – odborného asistent 

Příloha 12 – Pracovní náplň akademický pracovník – docent 

Příloha 13 – Pracovní náplň akademický pracovník – profesor 

Příloha 14 – Pracovní náplň zástupce vedoucího katedry 

Příloha 15 – Pracovní náplň garant programu 

Příloha 16 – Pracovní náplň garant předmětu 

Příloha 17 – Pracovní náplň garant specializace 

Příloha 18 – Pracovní náplň asistent/ka katedry 

Příloha 21 – Pracovní náplň referent OZŘ pro pedagogickou činnost  

Příloha 22 – Pracovní náplň referent OZŘ pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost 

Příloha 23 – Pracovní náplň asistent/ka oddělení 

Příloha 24 – Pracovní náplň referent pro projektovou činnost 

 


