Univerzita Karlova v Praze

Organizační řád Sportovního centra
Část první
Základní ustanovení

Čl. 1.
Organizační řád Sportovního centra (dále jen SC) upravuje v souladu se statutem
Univerzity Karlovy v Praze a organizačním řádem Univerzity Karlovy v Praze tvořícím
jeho přílohu č.2, podrobnosti o vnitřní organizaci SC.

Čl. 2.
1) Úplný název účelového zařízení zní :
Sportovní centrum
2) Sídlem SC je Praha
3) SC používá obdélníkového razítka s textem :
Univerzita Karlova v Praze
Sportovní centrum
Bruslařská 1132/10, Praha 10
Poř.č.razítka
4) Sídlem SC je areál objektů a sportovišť
v ul. Bruslařská 1132/10
102 00 Praha 10 – Hostivaři

Čl. 3.
SC zabezpečuje správu a provoz sportovního areálu v Bruslařské 1132/10 v Praze
10 – Hostivaři.

Část druhá
Vnitřní organizace

Čl. 4.
1) V čele SC je ředitel, kterého jmenuje rektor Univerzity Karlovy v Praze
2) Ředitel SC je podřízen kvestorovi Univerzity Karlovy v Praze, pokud rektor neurčí
jinak
3) Ředitel SC podle zákona o VŠ, podle obecně závazných předpisů, statutu
Univerzity Karlovy v Praze a tohoto organizačního řádu :
-

řídí SC a odpovídá za jeho činnost rektorovi UK
stanovuje pravomoce a odpovědnosti vedoucích jednotlivých úseků SC
pověřuje zaměstnance SC zastupováním v době své nepřítomnosti a určuje,
v jakém rozsahu jej pověřený zaměstnanec zastupuje
předkládá kvestorovi UK plán čerpání finančních prostředků, rozbor hospodaření
a účetní uzávěrku
zodpovídá za dodržování předpisů požární ochrany a dodržování bezpečnosti
práce zaměstnanců SC

4) Technický úsek SC zajišťuje
a) - bezporuchový a hospodárný chod technického zařízení SC
- výrobu el. energie (kogenerace) kotelny
- úpravu vody bazénu
- vzduchotechniku
b) plánuje a zajišťuje stavební údržbu
c) dohlíží nad spotřebou vody, plynu a energie
d) zajišťuje zásobování areálu SC
e) zajišťuje technický provoz a údržbu venkovních sportovišť
5) V čele technického úseku je vedoucí technik SC podřízený řediteli SC
6) Provozní úsek zajišťuje vlastní každodenní provoz sportovišť SC
- úklid areálu
- lázeňskou službu
- plavčíky
- obsluhu venkovních a vnitřních sportovišť
- chod střediska plavecké výuky
7) V čele provozního úseku SC je vedoucí provozu SC podřízený řediteli SC
8) Provoz sportovišť se řídí dle pravidel provozních řádů jednotlivých sportovišť
9) Jako poradní orgán rektora a ředitele SC je ustanovena Rada SC, která je
jmenována rektorem na návrh ředitele SC

- Rada SC předkládá řediteli návrh účelného a
sportovišť SC
výukou a zájmovou činností studentů UK
- Rada SC je též poradní orgán
přípravy investičních záměrů

ředitele

hospodárného

využívání

ve věcech koncepce rozvoje

a

10) Ekonomický úsek je zajištěn v kooperaci se Správou budov a zařízení UK

Část třetí
Čl. 5.
1) Tento organizační řád nabývá platnosti datem schválení akademickým senátem
Univerzity Karlovy v Praze dne 10. 12. 1999
2) Tento organizační řád nabývá účinností dne 1. 1. 2000.

Ředitel Sportovního centra

