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Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Sportovní centrum (dále jen „SC“) je dle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“) a čl. 4 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Statut“) účelovým zařízením Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen „univerzita“). 

2. SC zabezpečuje správu a provoz sportovního areálu univerzity v Bruslařské 1132/10, Praha 10. 

3. SC se ve své činnosti řídí Statutem, dalšími vnitřními předpisy univerzity a tímto organizačním 
řádem. 

4. Sídlem SC je Bruslařská 1132/10, Praha 10- Hostivař. 
 

Čl. 2 

Řízení SC 

1. V čele SC je ředitel SC (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává rektor. 

2. Ředitel je ze své činnosti a z činnosti SC odpovědný rektorovi. 

3. Ředitel řídí a organizuje činnost SC v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními 
předpisy univerzity. 

4. Ředitel zejména 

a) předkládá návrhy v personálních věcech pracovníků SC a návrhy finančního ohodnocení,  

b) předkládá návrhy ve věcech hospodářského a provozního zabezpečení SC, včetně 
předkládání rozboru hospodaření, účetní uzávěrky a plánu čerpání finančních prostředků, 

c) stanovuje působnost a odpovědnost vedoucích jednotlivých úseků SC, 

d) zpracovává, vydává nebo navrhuje podklady a opatření podle příslušných právních předpisů 
a vnitřních předpisů univerzity a 

e) zajišťuje dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí a civilní obrany. 

5. Ředitel ve věcech dle odstavce 4, jakož i v dalších věcech týkajících se hospodaření a správy 
majetku, jedná v součinnosti s ředitelem Správy budov a zařízení univerzity (dále jen „SBZ“).  

6. Ředitel pověřuje zaměstnance zastupováním v době své nepřítomnosti a určuje, v jakém 
rozsahu ho pověřený zaměstnanec zastupuje. 

 

Čl. 3 

Organizační struktura 

1. V rámci SC jsou zřízeny tyto úseky: 
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a) technický úsek a 

b) provozní úsek.  

2. Technický úsek  

a) zajišťuje činnost technického zařízení SC, 

b) zajišťuje provozuschopnost areálu SC a kontroluje hospodárné nakládání s energiemi, 

c) zabezpečuje technický provoz a údržbu sportovišť a 

d) plánuje a zajišťuje stavební údržbu.  

3. V čele technického úseku je vedoucí technik SC, kterého jmenuje a odvolává ředitel.  

4. Provozní úsek zajišťuje vlastní provoz sportovišť SC podle příslušných provozních řádů 
vydávaných ředitelem. 

5. V čele provozního úseku je vedoucí provozu SC, kterého jmenuje a odvolává ředitel.  

 

Čl. 4 

Rada SC 

1. Rada SC je poradním orgánem rektora a ředitele SC pro využívání sportovišť SC a pro 
koncepci rozvoje SC.  

2. Členy Rady SC jmenuje a odvolává rektor. 

3. Rada SC zejména předkládá návrhy využívání sportovišť SC pro výuku, pro studenty 
a zaměstnance univerzity a pro veřejnost.  

 

Čl. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. SC používá obdélníkové razítko s následujícím textem „Univerzita Karlova v Praze Sportovní 
centrum  Bruslařská 1132/10  Praha 10“. 

2. Personální, mzdové, účetní a další podpůrné agendy potřebné pro činnost SC zabezpečuje 
Správa budov a zařízení, a to podle pokynů ředitele SBZ. Ustanovení první věty se nepoužije, 
stanoví-li rektor, že tyto agendy jsou zabezpečovány jiným způsobem. 

3. Organizační řád Sportovního centra ze dne 10.12.1999 se zrušuje. 

4. Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity.1 

5. Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015. 

 

 

Karel Kozel      Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
                ředitel             rektor 

 
 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda AS UK 
 
                                                           
1 Akademický senát univerzity schválil tento organizační řád dne ……………  . 


