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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 2 

Vymezení pojmů 

(19) Nákladové středisko (NS) – definuje u každé založené aktivity zdroj financová-
ní odvedeného výkonu. Příslušná NS stanoví vnitřní norma „Určení příkazce a správce 
rozpočtu pro jednotlivé zakázky a nákladová střediska“. 

Článek 3 

Modul AKTIVITY 

(10) Každému pracovníkovi je stanoven minimální podíl tvůrčí činnosti, která by 
měla být zastoupena v jeho KV. MPTČ je závislý na pozici, kterou pracovník zastává 
dle tabulky 1. 

Tabulka 1: Stanovení MPTČ podle pozice pracovníka 

Pracovní pozice dle Organizačního řádu VŠTE MPTČ v kontě výkonu 

Akademický pracovník – lektor 5% 

Akademický pracovník – asistent 15% 

Akademický pracovník – odborný asistent 30% 

Akademický pracovník – docent 45% 

Akademický pracovník – profesor 57,5% 

 

Článek 8 

Modul PROJEKTY 

(4) Dle výše uvedeného tak systém umožnuje evidenci projektu ve všech fázích jeho 
„života“, zprostředkovává vedení školy rychlý obrázek o stavu realizace projektu a 
případně poskytuje  i snazší předání agendy související s realizací projektu další 
osobě v případě personálních změn. 

 
Změny jsou vyznačeny kurzívou. 

 
 


