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Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
Králova 1742, 666 01  Tišnov 

 
 
 

O R G A N I Z A Č N Í  Ř Á D  
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1. Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace (dále CSS), je příspěvkovou 

organizací, zřízenou Městem Tišnov. Jde o samostatnou právnickou osobu s vlastní právní 
subjektivitou. V rámci finančních vztahů je CSS napojeno na zřizovatele, na dotace na 
poskytování sociálních služeb ohrady od uživatelů. 

2. CSS zajišťuje výkon pečovatelské služby v terénu i v domech s pečovatelskou službou, 
správcovství domů s pečovatelskou službou (DPS) Králova 1742, K Čimperku 1812, 
1813, pronájem bytů i nebytových prostor v DPS a kulturní akce pro seniory města 
Tišnova. 

 
 

Článek 2 
Organizace a řízení CSS 

 
1. Statutárním zástupcem je ředitelka, která je oprávněna jednat jménem organizace a 

zastupovat ji v rozsahu její působnosti. Ředitelku jmenuje, odvolává Rada města Tišnova, 
která jí rovněž stanovuje plat a schvaluje mimořádné odměny. 

2. Svým zastupováním pověřuje ředitelka další pracovníky organizace. Jiní pracovníci jsou 
oprávněni činit právní úkony jménem organizace pouze v rozsahu dané své kompetence 
dané organizačním řádem, případně na základě individuálního zmocnění písemným 
pověřením ředitele CSS.   

3. CSS se člení na dva hlavní úseky: správu DPS a pečovatelskou službu; a pracovnici/ky 
v oblasti kulturních akcí. Za úsek správy DPS odpovídá řediteli CSS správce, za 
pečovatelskou službu odpovídá řediteli CSS vedoucí pečovatelské služby. Kulturní 
pracovnice/ci pak spadá/jí přímo pod ředitelku. 

4. Každý úsek plní jiné úkoly v rámci CSS a je charakterizován povoláními, které lze do něj 
zařadit. V rámci správy DPS jde o uklízečky, údržbu a administrativu. Pečovatelská 
služba je zajišťována pečovatelkami, tj. pracovnicemi v sociálních službách.  

 
 

Článek 3 
Postavení, práva a povinnosti zaměstnanců 

 
1. Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají z příslušných ustanovení zákona 

 č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a Pracovního řádu CSS. Všichni zaměstnanci mají právo na rovné zacházení, pokud jde o 
jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění 
a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a příležitosti dosáhnout pracovního 
postupu. V pracovních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace.  
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2. Zaměstnanci jsou zejména povinni:  
• dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonávané práci, 
• plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat 

zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci,  
• plně využívat pracovní dobu, pracovní úkoly plnit kvalitně, hospodárně a včas,  
• zajišťovat řádné hospodaření se svěřenými prostředky a ochranu svěřeného 

majetku,  
• zdržet se jednání, které by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost 

organizace,  
• nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání. 

 
3. Vedoucí zaměstnanci 

 jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením a jimž jsou podřízeni další zaměstnanci. 
Jedná se o ředitele CSS, vedoucí pečovatelské služby a správce DPS. Kromě dodržování 
povinností zaměstnanců dle odst. 1 jsou povinni zejména: 

• v rozsahu své působnosti stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní 
úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu 
závazné pokyny. 

• v příslušném rozsahu zajišťovat úkoly související s bezpečností ČR, ochranou 
utajovaných skutečností a bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

 
4. Ředitelka CSS  

• Řídí, organizuje a kontroluje činnost CSS, 
• odpovídá zejména za dodržování platné legislativy, za správu a ochranu majetku 

svěřeného organizaci k hospodaření, 
• uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, stanovuje jim pracovní náplň 

a plat v souladu s právními předpisy,  
• vydává provozní a domovní řády a vnitřní předpisy organizace, 
• je zaměstnancem CSS, 
• za svou činnost je odpovědný zřizovateli, tj. Radě města Tišnov. 

 
5. Vedoucí pečovatelské služby 

Je nadřízena zaměstnancům vykonávajícím úkony pečovatelské služby, řídí a kontroluje 
jejich práci, řediteli CSS odpovídá za plnění úkolů pečovatelské služby. 
 

6. Správce DPS 
Je nadřízen zaměstnancům správy, řídí a kontroluje jejich práci, řediteli CSS odpovídá za 
plnění úkolů úklidu, údržby a administrativy.  
  
 
 

Článek 4 
Interní předpisy organizace 

 
Mimo interních předpisů, jejichž vydávání ukládá organizaci zvláštní obecně závazný právní 
předpis, vydává organizace tyto interní předpisy: 

• Organizační řád 
• Pracovní řád  
• Směrnice / pravidla 
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Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud po vydání tohoto Organizačního řádu nabude účinnosti právní předpis, s nímž bude 

některé ustanovení Organizačního řádu v rozporu, postupuje se na základě právního 
předpisu a Organizační řád je nutno aktualizovat. Za aktualizaci Organizačního řádu 
odpovídá ředitel příspěvkové organizace.  

2. Tento Organizační řád nabývá účinnosti od 1. 5. 2019. 
 
 
 
 
 
 
Dne: 
 
 
        PhDr. Jana Hutařová 
       ředitelka centra Sociálních služeb Tišnov, 
        příspěvkové organizace 
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Příloha č. 1 

 
Organizační struktura 

 
 

 
 

Ředitelka Centra 
sociálních služeb 

Tišnov, příspěvkové 
org. 

 
 
 

Správce DPS 
 

 
 

Vedoucí 
pečovatelské služby 

 
 

Údržbář 

 
 

Uklízečky 

 
 

Administrativní 
pracovnice 

 
Pracovnice 

v sociálních službách 
– pečovatelky 

 
 

Kulturně výchovný 
pracovník 


