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I. Úvodní ustanovení dokumentu 

I.1 Základní ustanovení 

I.1.1 Definice organizačního řádu 

 

1. Organizační řád Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen společnost) je základní 

organizační normou společnosti. Stanovuje vnitřní organizaci společnosti, vymezuje 

základní vnitřní působnosti (tj. pravomoci a odpovědnosti) a z toho vyplývající vztahy 

mezi jednotlivými organizačními útvary společnosti. 

2. Organizační řád stanovuje základní útvarovou strukturu a z ní vyplývající vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti útvarů společnosti. 

3. Organizační řád vymezuje základní zásady řízení, horizontální i vertikální dělbu práce. 

4. Systém řízení společnosti a jeho organizační struktura jsou vymezeny: 

a) stanovami společnosti, 

b) cílovým modelem systému řízení a jeho organizační strukturou, 

c) organizačními schématy, 

d) charakteristikami pracovních činností, 

e) soustavou řídících dokumentů (dále jen norem), 

f) stylem řízení uplatňovaným ve společnosti jejím představenstvem. 

 

I.1.2 Závaznost organizačního řádu 

 

1. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Všichni vedoucí 

zaměstnanci jsou povinni seznámit prokazatelnou formou všechny podřízené zaměstnance 

s tímto organizačním řádem v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce. 

2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni promítnout stanovenou dělbu práce z Organizačního 

řádu do úrovně popisů pracovních míst, minimálně pro technicko-hospodářské 

pracovníky. 

 

I.1.3 Zpracování, schválení, vydání a změny organizačního řádu 

 

1. Za zpracování Organizačního řádu a jeho aktualizaci odpovídá odbor rozvoj systému 

řízení a správa ICT. Při zpracování Organizačního řádu spolupracují všechny úseky 

společnosti. 

2. Po projednání návrhu organizačního řádu vedoucími jednotlivých úseků předkládá 

vedoucí úseku administrativního a správního tento Organizační řád ke konečnému 

schválení představenstvu společnosti. 

3. Schválený organizační řád vydává odbor rozvoj systému řízení a správa ICT. Tento 

odbor archivuje rozdělovník Organizačního řádu. 

4. Změny organizačního řádu podléhají stejnému postupu schvalování a vydávání. 

 



 

Název normy: Organizační řád  

Kategorie a číslo normy: Řády č. 2/2014 Strana: 4 / 13 

 

I.1.4  Založení a vznik společnosti, předmět podnikání, základní údaje 

 

1. Akciová společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. byla založena dne 30.6.1995 

rozhodnutím Zastupitelstva města Ostravy. 

2. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku s následujícími údaji : 

 

Obchodní jméno :  Dopravní podnik Ostrava a.s.   

Sídlo :   Poděbradova 494/2 

    Moravská Ostrava 

702 00 Ostrava 

 

Identifikační číslo organizace (IČO): 61974757 

Daňové identifikační číslo (DIČ):  CZ 61974757  

 

Zakladatel:     Statutární město Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:  19. 10.1995 

Předmět podnikání:   je určen Stanovami společnosti 

 

Právní postavení: Dopravní podnik Ostrava a.s. je právnickou osobou. 
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II. Stať dokumentu 

II.1 Řídící orgány společnosti 

II.1.1 Orgány společnosti 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem.  

3. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.  

4. Postavení a působnost orgánů společnosti upravují Stanovy společnosti. 

 

II.1.2 Správa společnosti 

 

1. Vedoucí úseků se podílejí na komplexním řízení společnosti jako celku a nesou spolu 

odpovědnost za její rozvoj. 

2. Vedoucí zaměstnanec je každý zaměstnanec, který je oprávněn stanovit a ukládat 

podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim 

k tomu účelu závazné pokyny. 

 

II.2 Jednání za společnost 

II.2.1 Zastupování a podepisování za společnost 

 

1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém 

rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí samostatně předseda nebo 

místopředseda společně s dalším členem představenstva. 

2. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda 

představenstva společně s dalším členem. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti 

či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. V rozsahu daném podpisovým řádem jsou 

k podepisování za společnost oprávněni další pracovníci společnosti. 

 

II.3 Vymezení základních pojmů a charakteristik organizačních 
útvarů 

II.3.1 Definice obecných pojmů 

 

1. Pro potřeby řízení si společnost účelově vytváří řídící struktury, k nimž patří zejména: 

 

a) struktura organizační, 
b) struktura ekonomického řízení. 
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2. Struktura organizační (viz příloha č. 1) stanoví charakter organizačních útvarů 

společnosti z hlediska organizace řízení a správy. 

3. Struktura ekonomického řízení (viz příloha č. 2) stanoví charakter organizačních útvarů 

společnosti z hlediska přiřazení řídících ekonomických funkcí organizačním útvarům 

a jejich vzájemné ekonomické závislosti; určuje jednoznačné ekonomické vztahy mezi 

organizačními útvary. 

4. V rámci organizace řízení platí následující obecné definice: 
a) organizační struktura vyjadřuje uspořádání společnosti do organizačních útvarů; 

uvádí funkční závislost organizačních útvarů a systemizovaných míst v systému řízení, 
vnitřní dělbu práce, naznačuje systém komunikací a stanoví místa s rozhodovací 
pravomocí, 

b) útvarová struktura je grafické vyjádření uspořádání společnosti do úrovně 
jednotlivých útvarů vyjadřujících vztahy jejich vzájemné nadřízenosti a podřízenosti, 

c) funkční schéma je grafické vyjádření uspořádání společnosti zahrnující funkce 
a vyjadřující vztahy vzájemné nadřízenosti a podřízenosti organizačních útvarů, 

d) organizační útvar je obecné označení pro jakýkoliv organizační celek s určitou 
stanovenou působností (předmětem činnosti) v rámci společnosti bez ohledu 
na úroveň řízení, velikost, rozsah a důležitost nebo podřízenost, přičemž tento 
organizační celek nemá právní subjektivitu, 

e) organizační stupeň je soubor organizačních útvarů seskupených v organizační 
struktuře na téže řídící úrovni. 

 

II.3.2 Charakteristiky organizačních útvarů v rámci organizace řízení 

 

Organizační struktura stanoví charakteristiky organizačních útvarů takto: 
 

a) Útvar je obecný název pro organizační celek bez ohledu na rozsah a předmět činnosti. 
b) Úsek je organizační útvar, který komplexně zabezpečuje řízení jedné nebo více 

funkčních oblastí nebo jejich částí; je řízen vedoucím úseku. 
c) Odbor je organizační útvar, který zabezpečuje výkon činností zajišťujících řízení 

určitých procesů nebo jejich částí příslušných funkčních oblastí na úrovni vedení 
společnosti, je řízen vedoucím odboru a může se členit na oddělení a střediska. 

d) Středisko je samostatně hospodařící celek v rámci společnosti, který má jednoznačně 
vymezený okruh své působnosti daný zásadami vnitropodnikového řízení. Má pevně 
stanovený úkol, zejména výkonového charakteru, vyjádřený jak v naturálních 
tak i v peněžních jednotkách, samostatně sleduje svou činnost. 

e) Oddělení je organizační útvar, který zabezpečuje relativně samostatnou část 
působnosti odboru, je řízeno vedoucím oddělení. 

f) Provoz je organizační útvar, který řídí výrobní činnost jednoho nebo více pracovišť. 
Je vybaven nezbytným technickým a správním řídícím aparátem. 

g) Dílna je organizační útvar, jehož hlavním posláním je výrobní, popř. jiná činnost 
(údržba, pomocná výroba, apod.). Rozpis úkolů je přebírán z nadřízeného 
organizačního útvaru. 

h) Pracoviště je organizační útvar, kde se vykonává jedna technologická operace 
nebo soubor operací technologicky souvisejících. 

i) Pracovní místo je prvek útvaru zahrnující soubor činností a jiných oprávnění, 
které vykonává jeden zaměstnanec (jsou pro ně určeny kvalifikační požadavky). 

j) Systemizované místo je pracovní místo zaměstnanců zařazených dle "Katalogu prací 
dělnických povolání" a "Katalogu technicko-hospodářských funkcí ". Je mu přidělena 
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část nebo celý souhrn pracovních činností stanovené působností (předmětu činnosti) 
stejné nebo příbuzné povahy. 

 

II.3.3 Charakteristiky organizačních útvarů v rámci ekonomického řízení 

 

1. Charakteristiky organizačních útvarů v rámci ekonomického řízení jsou definovány 

z hlediska odpovědnosti za náklady, výnosy, majetek a závazky. 

2. Struktura ekonomického řízení stanoví po sestupné vertikální linii charakteristiky 

organizačních útvarů takto: 

 
a) Hospodářské středisko (dále jen HS) je organizačně a místně uzavřený organizační 

útvar s vymezeným okruhem činností, v jehož čele stojí jediný odpovědný vedoucí. 
Nezbytnou podmínkou jeho vzniku je možnost plánování nákladů a výnosů a jejich 
účetního sledování ve skutečnosti v potřebném čase a struktuře. HS jsou 
ekonomicky řízena pomocí plánů nákladů a výnosů. Ke zjištění ekonomických 
výsledků je měsíčně zpracováván „Reporting společnosti“ za ekonomické objekty, 
produkty, majetek a hospodářské středisko v agregaci na úrovni odboru. 

 
b) Nákladové středisko (dále jen NS) je ekonomicky jednoznačně vymezená část, 

kde se sledují plánované a skutečné náklady. 
 

c) Závazné znaky hospodářských středisek: 
 HS je řízeno jediným odpovědným vedoucím 
 HS má název a číselný kód používaný pro evidenční účely 
 majetek společnosti je evidován podle HS v členění: 

o dlouhodobý hmotný majetek, 
o dlouhodobý nehmotný majetek, 
o drobný hmotný majetek, 
o drobný nehmotný majetek. 

 

3. Z hlediska ekonomického řízení jsou ekonomické veličiny sledovány na úrovních: 
a) společnosti 
b) hospodářského střediska 
c) nákladového střediska 

4. Z hlediska ekonomického řízení jsou použité úrovně systémem agregací bez ohledu 

na organizační stupeň. Hospodářské středisko se též vytváří jako účetně-technické 

středisko pro sledování nákladů a výnosů k určitému účelu. V daném případě hospodářské 

středisko nesplňuje charakteristiku organizačního útvaru z hlediska organizace řízení. 
 

II.4 Systém řízení společnosti 

II.4.1 Hlavní zásady, nástroje a pravidla organizace a řízení 

 

1. Řízení je určování cílů, usměrňování reprodukčních procesů a stanovení způsobů 

a prostředků k jejich dosažení. Náplň řízení tvoří vyjasnění, příprava, stanovení a přidělení 

úkolů. Jeho podstatou je rozhodování na základě výběru takové varianty z možných 

řešení, která vede ke splnění stanoveného cíle nejefektivnější cestou. 
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2. Cílový model systému řízení a jeho organizační struktura jsou spojeny se zavedením 

procesního řízení a zavedením pravidel ekonomického řízení. 

3. Vnitřní řízení společnosti je řízení všech oblastí činnosti společnosti přímými 

či nepřímými nástroji, přičemž toto řízení tvoří celek členěný na části, které jsou vzájemně 

integrovány. Za rozvoj vnitřního řízení společnosti v komplexním pojetí odpovídá úseku 

administrativního a správního, na jeho rozvoji se podílejí všechny organizační útvary 

společnosti podle své odborné působnosti. 

4. V řídící činnosti společnosti jsou uplatňovány tyto hlavní zásady: 
a) zásada technického, technologického, organizačního a ekonomického rozvoje 

společnosti, 
b) zásada řízení ekonomickými nástroji, 
c) zásada hospodárnosti a efektivnosti, 
d) zásada orientace na splnění potřeb cestujících, 
e) zásada jediného odpovědného vedoucího po linii přímého řízení, 
f) zásada hmotné zainteresovanosti, 
g) zásada účelné dělby práce a úzké spolupráce jednotlivých organizačních útvarů, 
h) zásada pravidelné a soustavné kontrolní činnosti, 
i) zásada dodržování legislativních norem, 
j) zásada účasti odborových orgánů v oblasti řízení za podmínek stanovených zákonem. 

 

5. Základem řízení společnosti jsou:  
a) ekonomické nástroje a jejich uplatnění ve společnosti, 
b) koncepce personálního a sociálního rozvoje a nástroje pro její uplatnění, 
c) zásady osobní zainteresovanosti, 
d) organizační normy a předpisy, 
e) kontrolní mechanismy systému řízení. 

6. Realizátory řídícího procesu jsou vedoucí řídící pracovníci a vedoucí pracovních týmů. 

7. Působnost v řídících procesech vychází z působnosti útvarů obsažené v příloze č.3 - 

Organizační uspořádání a působnost útvarů. 

8. Nad rámec působností jmenovitě uvedených v tomto Organizačním řádu 

se předpokládá povinnost všech zaměstnanců spolupracovat mezi sebou navzájem i další 

iniciativa zaměstnanců vedoucí k naplnění cílů společnosti. 

 

II.4.2 Řízení přímé a odborné 

 

1. Přímé řízení spočívá v ukládání úkolů vyšším stupněm řízení nižšímu stupni v přímé 

organizační podřízenosti. Přímé řízení zahrnuje zejména vydání příkazu, jeho sledování, 

kontrolu, vyhodnocení a ocenění nositelů úkolů včetně, uplatnění pozitivních či 

negativních prostředků (odměny, postihy). 

2. Přímé řízení se uplatňuje i v pracovních týmech. 

3. Odborné (metodické) řízení spočívá v tvorbě metodik a jejich interpretaci, usměrňování, 

koordinaci a kontrole výkonu odborných činností. Jeho účelem je zajištění racionálního 

výkonu odborné činnosti v souladu s platnými předpisy při použití optimálních metod 

práce. Spočívá v delegované pravomoci odborně rozhodovat, určovat způsoby a metody 

výkonu odborných činností a kontrolovat jejich výsledek. 

4. Pravomoci v odborném řízení jsou součástí působnosti útvarů obsažených v Příloze č.3 

– Organizační  uspořádání a působnost útvarů. 
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II.4.3 Organizační struktura 

 
1. Ve společnosti jsou uplatňovány následující organizační struktury: 

a) liniově-štábní organizační struktura (tzv. stálá organizační struktura), 
b) projektová struktura (tzv. dočasná organizační struktura). 

2. Liniově-štábní organizační struktura vyjadřuje procesní uspořádání společnosti 
do organizačních útvarů; uvádí funkční závislosti organizačních útvarů a systemizovaných 
míst v systému řízení, vnitřní dělbu práce, naznačuje systém komunikace a stanoví místa 
s rozhodovací pravomocí. Grafickým znázorněním liniově-štábní organizační struktury 
jsou organizační schémata. 

3. Projektová struktura je organizační struktura ve formě projektového týmu vytvořená 
výhradně za účelem řízení specifikovaného, resp. iniciovaného konkrétního projektu 
(s přesně definovaným začátkem a koncem), jehož předmětem je řešení složitého 
nerutinního problému společnosti vyžadujícího koncentraci a koordinaci zdrojů všeho 
druhu. Problematika projektových týmů (místo a úloha v systému řízení společnosti, 
vztahy mezi projektovou a liniově-štábní organizační strukturou) je upravována příslušnou 
řídící normou. 

 

II.4.4 Vymezení stupňů řízení 

 
1. Organizační stupeň je soubor organizačních útvarů seskupených v organizační struktuře 

na téže úrovni. Počet organizačních stupňů vyjadřuje útvarové schéma. 
2. Vertikální dělba činností je stanovena těmito organizačními stupni: 

 

organizační útvar vedoucí zaměstnanec 

Úsek  vedoucí úseku  

Odbor vedoucí odboru 

Oddělení vedoucí oddělení 

Středisko vedoucí střediska 

Provoz vedoucí provozu 

Vedoucí zaměstnanci představují výkonné orgány společnosti. 

 
3. Liniově-štábní organizační struktura společnosti se na úrovni úseků člení na: 

a) úsek admistrativní a správní, 
b) úsek dopravní, 
c) úsek technický a investiční, 
d) úsek ekonomický a personální. 

 
4. Působnost organizačních útvarů vedení společnosti a předmět činnosti organizačních 

útvarů jsou vymezeny v příloze č. 3 - Organizační uspořádání a působnost útvarů. 
Stanovení působnosti organizačních útvarů je v kompetenci vedoucího úseku 
administrativního a správního. 
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II.4.5 Řešení sporů mezi organizačními útvary 

 

1. O řešení sporů mezi útvary v rámci jednoho organizačního útvaru vzniklých v důsledku 
nerespektování stanovených působností, rozhoduje v případě, že není možno vyřešit daný 
spor na úrovni zainteresovaných útvarů, zásadně vždy jejich nejbližší společný nadřízený. 
Způsob řešení sporů mezi útvary uvnitř organizačního útvaru určuje zásadně vedoucí 
tohoto nadřízeného útvaru.  

2. Spory mezi organizačními útvary vzniklé v důsledku neplnění úloh, které jednotlivým 
útvarům vyplývají z jim vymezené působnosti a kompetencí (tzn. spory mezi odbornými 
úseky vedení společnosti, odbory) se řeší na úrovni představenstva společnosti. 

 

II.4.6 Organizační změny 

Organizačními změnami se rozumí zřizování, rušení, slučování a rozdělování organizačních 
útvarů (systemizovaných míst) nebo změna jejich organizačního začlenění a dále změny 
názvů organizačních útvarů (systemizovaných míst). Organizační změny ve formě návrhu 
předkládá příslušný vedoucí úseku k posouzení představenstvu společnosti. 

 

II.4.7 Řídící a kontrolní systém 

 

1. Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávního vztahu k organizaci se řídí 

zákoníkem práce a dalšími právními předpisy a v jejich rámci pracovními smlouvami a 

kolektivní smlouvou; při plnění pracovních úkolů jsou zaměstnanci povinni postupovat 

podle pokynů vedoucích úseků, vedoucích odborů, vedoucích oddělení, vedoucích 

středisek, vedoucích provozů. 

2. Vedoucí zaměstnanci organizace jsou povinni: 

a) v rámci své řídící pravomoci a odpovědnosti provádět a zabezpečovat na svěřeném 

úseku kontrolu plnění stanovených úkolů; 

b) v rámci své řídící pravomoci a odpovědnosti zajistit na svěřeném úseku fungování 

vnitřního kontrolního systému; 

c) zabezpečovat kontrolní činnost v rámci své působnosti a spolupracovat s odborem  

vnitřní kontroly, na jeho výzvu se podílet na přípravě plánů a realizaci hlavních 

kontrolních úkolů a reagovat na jeho podněty k řešení věcných problémů a ke 

zkvalitňování kontrolní činnosti v řízeném úseku. 

3. Odborné útvary pravidelně kontrolují plnění úkolů, které jim byly stanoveny a výkon 

činností v rámci jejich působnosti. Vyřizují petice, stížnosti, oznámení a podněty občanů, 

právnických osob a orgánů, náležející do jejich působnosti; nápravu mohou sjednávat jen v 

případech a za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími působnost 

organizace. 

4. Odbor vnitřní kontroly poskytuje vedoucímu úseku administrativního a správního 

objektivní informace o tom, zda systémy v organizaci fungují správně, účelně a efektivně, 

v souladu s právní úpravou a se stanovenými úkoly a cíli. Za tím účelem je oprávněn 

přezkoumávat a vyhodnocovat všechny vykonávané činnosti a požadovat všechny 

podklady, které vedou ke zjištění skutečného stavu. Kontroly uvnitř organizace provádí na 

základě pověření vedoucího úseku administrativního a správního, výkon vnitřní kontroly je 

upraven samostatným vnitřním organizačním předpisem. Odbor vnitřní kontroly je 

nezávislý na činnostech, jejichž výkon kontroluje; za svou činnost je odpovědný pouze 

vedoucímu úseku administrativního a správního. 
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II.5 Působnost a předmět činnosti organizačních útvarů akciové 
společnosti 

II.5.1 Působnost a předmět činnosti organizačních útvarů 

 

1.  Působnost (předmět činnosti) organizačního útvaru představuje souhrn činností, které 
je tento organizační útvar povinen i oprávněn vykonávat v rámci plnění funkce, pro kterou 
byl zřízen. 

2. K vytváření, udržování a rozvoji podnikové kultury společnosti jsou organizační 
útvary při výkonu všech svých činností dále povinny uplatňovat a dodržovat: 
a) styl řízení, tj. principy a zásady řízení prosazované představenstvem společnosti v 

systému řízení společnosti, 
b) zásady vnitřního styku, tj. vzájemně si poskytovat informace, podkladové materiály, 

vyžádané rozbory, zprávy, stanoviska apod., spolupracovat s ostatními útvary při 
výkonu a rozvoji prováděných činností, koordinovat postup při řešení společných 
úkolů apod., 

c) principy profesionální etiky, tj. přístupy naplněné odpovědností, pravdivostí, 
morálnosti, mravnosti, otevřenosti a čestnosti. 

3. Činnosti obecného charakteru, které je každý organizační útvar povinen vykonávat 

pro zabezpečení plnění stanovené působnosti (předmětu činnosti), vyplývají z ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů, soustavy organizačních a řídících norem 

společnosti a v praxi společností uplatňovaných postupů při zabezpečování příslušných 

agend a nejsou uváděny v těchto směrnicích. 

4. K základním povinnostem obecného charakteru zvláště organizačních útvarů 

s působností v rámci celé společnosti (tj. všechny útvary vedení společnosti a vybrané 

organizační útvary a střediska ve vazbě na jejich stanovenou působnost, resp. předmět 

činnosti) patří zejména sledování a uplatňování legislativních norem ČR a jejich promítání 

v příslušných normách vydávaných v oblasti organizace, řízení a správy společnosti. 

 

II.5.2 Kolektivní orgány - poradní orgány, komise a řešitelské týmy 

 

1. Na základě obecných předpisů nebo potřeb společnosti jsou zřizovány poradní orgány, 

komise a řešitelské týmy. Posláním těchto orgánů je na základě komplexního přístupu 

k vymezené problematice navrhovat kvalitní a perspektivní řešení. 

2. Poradní orgán je kolektivním orgánem vedoucího zaměstnance, členy jsou zejména 

přímí podřízení tohoto vedoucího zaměstnance. Účelem poradního orgánu je poskytování 

informací a variant řešení pro konečné rozhodování vedoucího zaměstnance. 

Stálými orgány společnosti jsou: 

a) operativní porada, 
b) porada vedení. 

O stálých členech i dočasné účasti vedoucích zaměstnanců na operativní poradě a poradě 

vedení rozhoduje vedoucí úseku administrativního a správního. 

3. Komise je kolektivním orgánem, jehož členy jsou pracovníci různých útvarů účelově 

spojeni pro výkon vyjmenovaných rutinních prací. Počet komisí není omezen, zejména 

jsou zřízeny: 

a) inventarizační komise, 
b) komise pro posouzení a hodnocení nabídek, 



 

Název normy: Organizační řád  

Kategorie a číslo normy: Řády č. 2/2014 Strana: 12 / 13 

 

c) škodní komise, 
d) likvidační komise. 

 

4. Řešitelský tým je kolektivním orgánem, jehož členy jsou pracovníci různých útvarů 

účelově spojeni pro výkon vyjmenovaných inovačních prací. 

5. Kolektivní orgán není organizačním útvarem, nemá rozhodovací pravomoc 

a nenahrazuje činnost organizačních útvarů, do jejichž působnosti projednávané záležitosti 

přísluší, pokud obecně platné předpisy jim rozhodovací pravomoc neukládají. 

6. Kolektivní orgány jsou zřizovány řídícími akty představenstva společnosti.  

 

II.5.3 Zastupování zaměstnanců 

Zastupování zaměstnanců a z  toho vyplývající kompetence jsou upraveny zněním 

„Podpisového řádu“. 

 

II.5.4 Předávání a přejímání funkcí 

 

1. Protokolárně jsou předávány a přebírány tyto funkce: 
a) vedoucí úseků, 
b) vedoucí odborů, 
c) funkce s hmotnou odpovědností. 

Protokol o předání funkce schvaluje u funkce vedoucí úseku představenstvo společnosti, 

u ostatních nejbližší nadřízený. 

2. Protokolárně je rovněž předávána funkce i v případě zastupování, je-li to s ohledem 

na závažnost zajišťovaných úkolů či délku doby zastupování nezbytné.  

3. Při předávání funkcí vázaných hmotnou odpovědností se provede mimořádná 

inventarizace podle platných předpisů. Protokol o předání funkce schvaluje u vedoucí 

úseku představenstvo společnosti, u ostatních nejbližší nadřízený. 

4. Protokol o předání musí obsahovat zejména: 
a) souhrnnou charakteristiku předávané a přebírané agendy, 
b) přehled o plnění pracovních úkolů, 
c) přehled o technickém a bezpečnostním stavu výrobních prostředků, pomůcek a 

zařízení, 
d) seznam spisového a ostatního materiálu a dokladů útvaru. 

 

II.5.5 Dokumentace systému řízení 

 

1. Pro zabezpečení výkonu řídících pravomocí vydává společnost řídící dokumenty 

(vnitřní normy). 

2. Problematika řídících dokumentů je řešena směrnicí ABC řídících norem. 

3. Struktura řídících dokumentů je vymezena schématem uvedeným v příloze č. 1 směrnice 

ABC řídících norem. 
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III. Seznámení s obsahem normy 

 

S obsahem tohoto řádu budou prokazatelně seznámeni vedoucí zaměstnanci všech 

organizačních útvarů společnosti. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých částí Organizačního řádu provádí každý 

vedoucí organizačního útvaru společnosti v rámci své působnosti. 

2. Kontrolu dodržování obsahu Organizačního řádu jako celku provádí odbor rozvoj systému 

řízení a správa ICT. 

3. Za dodržování aktuálnosti obsahu Organizačního řádu zodpovídá vedoucí odboru rozvoj 

systému řízení a správa ICT.  

4. Zpracování Organizačního řádu zabezpečuje odbor rozvoj systému řízení a správa ICT. 

 

V. Seznam příloh 

 

Příloha č.1: Schéma organizační struktury společnosti 

Příloha č.2: Číselník organizačních útvarů společnosti 

Příloha č.3: Organizační uspořádání a působnost útvarů 

http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2014/2014-15/organizacni-rad-priloha-1.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2014/2014-15/organizacni-rad-priloha-2.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2014/2014-15/organizacni-rad-priloha-3.pdf

