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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 2/2018 Excellent top manager sys-
tém (ETMS) ze dne 17. 9. 2018 (č. j. VŠTE006375/2018). 

(2) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

Článek 3 
Modul AKTIVITY 

(5) Každý pracovník si své konto kontroluje a sleduje si vykázané aktivity. V případě 
zahraničních pracovníků v závislosti na tom, že ETMS neexistuje v žádné přijatelné ja-
zykové mutaci, a studentů, kteří nemají přístup do ETMS, se při zřízení konta a zadá-
vání aktivit postupuje dle níže uvedeného: 

• pro zahraniční pracovníky bude zřízeno konto v ETMS s nulovým plněním, 
konto bude přiřazeno k příslušné katedře (příp. pracovišti) a ústavu, konto bude 
otevřeno pro doplňování jednotlivých aktivit, aktivity budou finančně ohodnoceny 
jako u ostatních vědeckých a akademických pracovníků dle bodového hodnocení 
uvedeného v této směrnici, kontrolu vykázaných aktivit provede pověřená osoba 
(vedoucí katedry, příp. jeho zástupce). 

• studentům zapojeným do tvůrčí činnosti nebudou zřizována konta, aktivita 
bude připsána do konta tajemníka ústavu (tajemníkovi bude z tohoto důvodu zří-
zeno konto), aktivita bude finančně ohodnocena jako výkon akademického pra-
covníka na pozici asistent, finanční ohodnocení bude účtováno na NS 8X02, v ko-
mentáři dané aktivity budou uvedeny specifikace jako jméno studenta, jména spo-
luautorů, název publikace, popř. jiné potřebné údaje, ústav rozhodne o případném 
rozpuštění příjmů na katedry dle vykázané činnosti v ETMS za studenta, pověřený 
pracovník dodá pokyn k přeúčtování na EO. 

 
Dochází k přečíslování odstavce 5 – 12 na odstavec 6 – 13. 

 
Změny jsou vyznačeny kurzívou. 

 
 


