
 
Interní předpis č. 2015-001 ÚTIA AV ČR, v. v. i. 

Obvyklá mzda pro účely projektů 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále jen „ústav“) vydává tato pravidla 
upřesňující podmínky pro určení obvyklé mzdy v rámci projektů řešených v ústavu. 

1.2 Tato pravidla jsou platná pouze v případě, že nejsou v rozporu s konkrétně stanovenými 
podmínkami příslušeného poskytovatele daného projektu. 

Čl. 2 
Stávající zaměstnanci 

2.1 Pro stávající zaměstnance se za obvyklou mzdu pro účely projektu považuje mzda určená 
mzdovým výměrem příslušného zaměstnance platným k datu uzávěrky pro podávání žádostí o 
daný projekt. 

Čl. 3 
Zaměstnanci přijímaní pouze na projekt 

3.1 Je-li zaměstnanec nově přijímán na daný projekt, jeho obvyklá mzda pro účely pro tohoto 
projektu se stanoví následovně: 

3.1.1 Předseda atestační komise na žádost navrhovatele projektu předběžně určí zařazení 
přijímaného zaměstnance do kategorie podle čl. 8 vnitřního předpisu ústavu č. 2013-003 
(dále jen mzdový předpis) a obvyklá mzda se stanoví podle navržené kategorie a podle 
níže uvedených odst. 3.1.2 a 3.1.3. Atestační komise případně může v řádném termínu 
atestací navrženou kategorii upravit. Jestliže ředitel ústavu (na základě návrhu atestační 
komise nebo na základě jiných důvodů) rozhodne o jiném zařazení pracovníka, než byl 
původní návrh předsedy atestační komise, od data takového rozhodnutí se obvyklá 
mzda stanoví podle nového zařazení.  

3.1.2 Pro kategorie postdoktorand, vědecký pracovník a vedoucí vědecký pracovník se 
obvyklá mzda stanoví jako dvojnásobek tarifu daného mzdovým předpisem ústavu pro 
danou kategorii. 

3.1.3 Pro všechny ostatní kategorie se obvyklá mzda stanoví jako jedenapůlnásobek tarifu 
daného mzdovým předpisem ústavu pro danou kategorii. 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Ředitel ústavu může v odůvodněných případech svým rozhodnutím stanovit pro kterýkoli projekt 
nebo typ projektu jinou obvyklou mzdu nebo úpravu výše uvedených pravidel, a to vždy v 
souladu s podmínkami, které vyžaduje poskytovatel příslušného projektu. 

4.2 Tento vnitřní předpis nabývá platnosti datem podpisu a účinnosti k datu 1. března 2015. 
 
 
 

         
 
V Praze dne 27. 2. 1015 ............................................................. 
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