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- 1 - 

 

 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

Tento Organizační řád příspěvkové organizace stanovuje základní organizační normy, 

organizační strukturu, vymezuje působnost a odpovědnost za výkony činností a pravomoci 

z nich vyplývající, stanovuje organizační vztahy a také hlavní zásady a pravidla řízení 

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 

 

II. 

Oblast platnosti 

 

Organizační řád je závazný pro všechny pracovníky příspěvkové organizace SSRZ Havířov. 

Je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří v přiměřeném rozsahu informují své podřízené a 

spolupracovníky, aby bylo zabezpečeno jeho respektování a dodržování. 

 

III. 

Základní údaje o příspěvkové organizaci 

 

Název organizace:  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

Sídlo: Těšínská  1296/2a, 736 01  Havířov – Podlesí 

IČ: 00306754 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Název zřizovatele: Statutární město Havířov 

Sídlo: Svornosti  86/2, 736 01  Havířov – Město 

IČ: 00297488 

 

IV. 

Vymezení právního postavení 

 

SSRZ Havířov je příspěvkovou organizací statutárního města Havířova. 

SSRZ Havířov je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Práva a povinnosti, které je SSRZ Havířov při své 

činnosti povinna respektovat jsou vymezeny především ve Zřizovací listině,  ve všeobecných 

podmínkách pro finanční a majetkové vztahy mezi statutárním městem Havířov a jím 

zřízenými příspěvkovými organizacemi a v dalších předpisech zřizovatele SSRZ Havířov, 

jakož i v právních předpisech ČR, především v zákonu č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

 

V. 

Účel a předmět činnosti organizace 

 

Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb obyvatel města Havířova 

v oblasti rekreačního  

i závodního sportu. 

Příloha č. 2 – Organizační řád SSRZ Havířov 
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Hlavním předmětem činnosti SSRZ Havířov je: 

Provozování sportovních zařízení v majetku zřizovatele, včetně letního koupaliště a 

zajišťování výuky plavání dětí. 

 

Doplňkovým předmětem činnosti SSRZ Havířov je: 

Hostinská činnost a praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží. 

 

VI. 

Jednání příspěvkové organizace a zastupování 

 

Oprávnění jednat a podepisovat jménem příspěvkové organizace má ředitel příspěvkové 

organizace a jím písemně pověřené osoby. Konkrétní pravomoci a odpovědnosti ředitele řeší 

především Zřizovací listina. 

 

Vedoucí zaměstnanci mohou jednat jménem příspěvkové organizace ve věcech, které jsou 

v jejich působnosti. Překročí-li zaměstnanec rozsah svého oprávnění nastanou důsledky 

stanovené v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a zákoníku práce. 

 

VII. 

Pravomoci a odpovědnosti 

 

Ředitel  příspěvkové organizace  stanovuje pravomoci a odpovědnosti sobě podřízeným 

útvarům (ekonomický úsek, střediska). 

 

Je-li vykonavatel jakékoliv činnosti nebo nositelem odpovědnosti v textu Organizačního řádu 

útvar nebo úsek, pak se tím myslí buď vedoucí tohoto útvaru, úseku nebo jím pověřený 

pracovník. 

 

VIII. 

Hlavní zásady organizace a řízení v příspěvkové organizaci 

 

Povinnosti zaměstnanců je zajištění všech činností v termínech a rozsahu daných interními 

předpisy (směrnice ředitele, kolektivní smlouva, příkazy ředitele) a příkazy vedoucích 

zaměstnanců.  

Konkrétní funkční náplně stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec. Povinností zaměstnanců je 

splnění veškerých uložených úkolů týkajících se činnosti příspěvkové organizace. Další 

povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a občanském zákoníku. 

 

 

IX. 

Systém řízení 

 

Systém řízení organizace je zajištěn systémem vnitřních organizačních směrnic ředitele, dále 

pak přímým vedením nadřízených zaměstnanců v rámci organizačního členění příspěvkové  

organizace a metodickým řízením spočívajícím v usměrňování činností na odpovídající 

odborné úrovni. Dalším prvkem řízení organizace jsou porady vedení organizace. Průběh 

porady je zdokumentován. V rámci porady proběhne zhodnocení úkolů z předchozí porady 
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dle zápisu, informace vedoucích o  činnosti na středisku za předchozí období a plán úkolů na 

období následující.  

 

 

X. 

Pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení a správy příspěvkové 

organizace 

 

Vedoucí zaměstnanci mají pravomoc: 

 kontrolovat práci a dodržování závazných předpisů na daném útvaru činnosti, 

 získat veškeré informace od podřízených zaměstnanců v oblasti své rozhodovací a řídící 

působnosti, 

 rozhodovat s definitivní platností sporné případy v oblasti dané působnosti, 

 navrhovat výměnu zaměstnanců, kteří svou nezodpovědností ohrožují kvalitu a výkonnost 

práce, 

 navrhovat úpravu mezd podřízeným, 

 ve spolupráci s ředitelem a ekonomem sestavovat plán činnosti střediska (věcný a finanční)                    

na následující období a hlídat plnění stanoveného plánu, 

 k vyřizování a přijímání objednávek souvisejících s činností svěřeného útvaru. 

 

Vedoucí zaměstnanci odpovídají  za: 

 dodržování zákonů a nařízení, 

 efektivnost a prosperitu činnosti příspěvkové organizaci, 

 správné metodické řízení podřízených útvarů, 

 sběr a vyhodnocování informací, 

 vytváření dobrého jména příspěvkové organizace a jeho ochranu, 

 respektování příspěvkové organizace vůči externím partnerům na daném úseku činnosti v 

rozsahu pověření, 

 efektivní provázanost a funkčnost vztahů uvnitř příspěvkové organizace, 

 dodržování organizačních a řídících norem, 

 hospodaření středisek v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem, 

 příjmy a výdaje související s provozem svěřeného útvaru. 

 

 

XI. 

Zásady vnitřního styku 

 

Poskytování informací 

Všichni zaměstnanci SSRZ Havířov, kteří jsou jakýmkoliv způsobem v rámci plnění svých 

pracovních povinností v kontaktu s veřejností  vystupují k činnosti organizace loajálně a 

zodpovědně a zachovávají slušnost a diskrétnost ve vztahu ke třetím osobám. 

 

Zastupování pracovníků 

Ředitel organizace a vedoucí útvarů určí písemně své zástupce, kteří budou mít zástup a 

rozsah zastupovaných činností  vymezen v pracovní náplni. 

 

Předávání funkcí 
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Při dlouhodobějším plánovaném zástupu je nutné provést písemný zápis z předání, který by 

měl obsahovat: předané písemné materiály, předaný majetek, potvrzení o vypořádaných 

pohledávkách a závazcích pracovníka, přehled o stavu rozpracovaných pracovních úkolů 

apod. 

 

Zaměstnanci organizace 

V rámci organizační struktury jsou v organizaci zaměstnáni zaměstnanci: 

  v trvalém pracovním poměru  

 THP pracovníci – vedoucí útvarů a pracovníci ekonomického  úseku 

 dělnické profese – strojníci, údržbáři, elektrikáři 

 provozně technický personál – vrátní, uklízečky, recepční SQ, BW, plavčice 

 

 na základě dohod o pracovní činností 

 správci hřišť, plavčíci, vrátní 

 

 na základě dohod o provedení práce 

 správce PC, pokladní, zdravotnice, šatnářka, pořadatelé, plavčíci 

 

Provádění kontrolní činnosti 

Kontrolní činnost v organizace je zajištěna v rámci zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ( 

dle směrnice         o vnitřní kontrole – V rámci vnitřní kontroly se provádí předběžná, 

průběžná a následná kontrola plánovaných  a připravovaných operací příkazci operací, 

správcem rozpočtu a hlavní účetní, kteří jsou k tomu pověřeni ředitelem SSRZ Havířov.), dále 

probíhá v organizaci systém průběžných kontrol činností a hospodaření nadřízenými 

pracovníky a rovněž namátkové kontroly objektů. 

 

Změnové řízení 

Za správu tohoto organizačního řádu je odpovědný ředitel SSRZ.  Revizi organizačního řádu 

provádí ředitel SSRZ nebo jím pověřený pracovník min. jednou za 3 roky. 
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SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ  HAVÍŘOV 

Těšínská 2, 736 01  HAVÍŘOV - Podlesí 

                                          P r a c o v n í   n á p l ň 

Jméno pracovníka:   

Funkce: vedoucí ekonomického úseku 

dle Katalogu prací: 11. PT -  1.1.10, 1.2.4, 1.2.1, 2.21.15.  

Náplň: 

1.1.10 - pracovník technickoekonomického rozvoje 

             - komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a 

               organizační správy organizace 

1.2.4.  - rozpočtář 

             - sestavování rozpočtu organizace pro střediska s rozmanitými obory činností 

1.2.1  - personalista 

             - komplexní koordinace a registrování rozvoje oblasti organizačních vztahů a 

               systematizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců  

               organizace   

Další úkoly hlavního ekonoma organizace: 

      -     zastupování ředitele organizace v době jeho nepřítomnosti 

- ostatní mimořádné úkoly na základě rozhodnutí ředitele organizace 

- zajišťování souhrnné ekonomické agendy organizace včetně komplexních 

ekonomických rozborů 

- odpovědnost za svěřený úsek 

- zpracování pololetních, ročních a jiných výkazů 

- příprava plánu čerpání nákladových a příjmových položek na běžný rok dle 

jednotlivých středisek organizace 

- platové zařazení zaměstnanců 

- kontrola pracovních výkazů zaměstnanců organizace 

- kontrola účetních a pokladních operací podřízených zaměstnanců 

- zpracování komplexních rozborů jednotlivých středisek dle požadavku zřizovatele 

- kontrola účetních operací na střediscích SSRZ 

- kontrola mzdových dokladů 

- koordinace a řízení finanční a personální oblasti na středisku SQ a BW 

- vykonávání dozoru nad provozem sportovních zařízení v organizaci, zajišťování 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků 

Příloha č. 3 – Pracovní náplň pozice vedoucí ekonomického úseku 
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V Havířově dne :  25. 2. 2011 

S účinností od:        1. 3. 2011 

 

………….…………………                                    ......................................... 

        podpis pracovníka                                                          ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


