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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně Opatření rektora č. 6/2017 Používání razítek 

a podpisové vzory na VŠTE ze dne 2. 5. 2017 (č. j. VŠTE004598/2017). 

(2) Jednotkové články se mění takto: 

Článek 2 

Používání razítek na VŠTE 

(4) O přidělení nového razítka konkrétnímu zaměstnanci rozhoduje kancléř po 

dohodě s rektorem VŠTE na základě žádosti (příloha č. 2) vedoucího útvaru osoby, 

jež bude razítko používat. Schválená žádost je předána na podatelnu, která zajistí 

vyhotovení nového razítka a archivaci žádosti. Pořadové číslo nového razítka 

přiřazuje pověřený pracovník KR. Razítka jsou evidována k dané funkci 

zaměstnance.  

(6) Používání razítek na jednotlivé typy dokumentů je podrobně popsáno 

v Příloze č. 1 tohoto opatření. 

Článek 3 
Podepisování dokumentů na VŠTE 

 
(1) Dokumenty podepisuje rektor VŠTE nebo zaměstnanec k tomu pověřený 

v souladu se Statutem VŠTE, vnitřními předpisy, vnitřními normami či zvláštním 

pověřením. 

Článek 4 
Podpisové vzory jednotlivých oprávněných osob 

(1) Podpisové vzory musí být aktualizovány bezprostředně po každé personální 

změně v dotčených funkcích, tyto jsou definovány v příloze č. 3.  

(2) Podpisové vzory jednotlivých oprávněných osob v dotčených funkcích včetně 

zastupující osoby/osob jsou vedeny na Ekonomickém oddělení u Personalisty.  

(3) Za aktualizaci podpisových vzorů odpovídá vedoucí pracovník každého pracoviště 

VŠTE, které je dotčené personální změnou. 

 

(3) Dochází ke změně Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3. 

 

Změny jsou označeny kurzívou. 
 
  

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._2_Formular_zadosti_o_vytvoreni_noveho_razitka.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._1_Pouzivani_razitek.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._3_Pracovni_pozice_vyzadujici_podpisovy_vzor.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._1_Pouzivani_razitek.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._2_Formular_zadosti_o_vytvoreni_noveho_razitka.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._3_Pracovni_pozice_vyzadujici_podpisovy_vzor.pdf
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Přílohy: 
Příloha č. 1: Používání razítek 
Příloha č. 2: Formulář žádosti o vytvoření nového razítka 
Příloha č. 3: Pracovní pozice vyžadující podpisový vzor 
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https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._2_Formular_zadosti_o_vytvoreni_noveho_razitka.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3562265/dodatek_c_3/Priloha_c._3_Pracovni_pozice_vyzadujici_podpisovy_vzor.pdf

