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Článek 1 
Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně opatření rektora č. 3/2017 Organizačního řádu 
Ústavu technicko-technologického ze dne 1. 2. 2017, č. j. (VŠTE003054/2017). 

(2) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

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 řá-
du. 

Článek 12 
Katedry 

 (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. 

c) Referent pro projektovou činnost. Příloha 24 – Pracovní náplň referent pro pro-
jektovou činnost. 

(3) Dochází k vytvoření nové pracovní pozice „Referent pro projektovou činnost“ 

(4) Mění se Příloha č. 1. 

(5) Dochází k doplnění přílohy č. 24 – Pracovní náplň referent pro projektovou činnost. 

 
Přílohy: 
Příloha 1 – Organizační struktura ústavu 
Příloha č. 24 – Pracovní náplň referent pro projektovou činnost  
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