
SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 

DNE: 27. 8. 2018     JEDNACÍ ČÍSLO: 1649/2018/SPORTIS 

 

NÁZEV: 
Změna pracovněprávních předpisů PO SPORTIS. 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města návrh na změnu pracovněprávních předpisů. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje změny v pracovněprávních předpisech PO 
SPORTIS dle předloženého návrhu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

Předkládá: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



  
Název materiálu:  Změna pracovněprávních předpisů PO SPORTIS. 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 2 (organizační řád a vnitřní mzdový předpis) 
 
Popis: 
Vzhledem k probíhající rekonstrukci tenisových kurtů, výstavbě nového zázemí pro 
tenisový a fotbalový oddíl, ale především vzhledem ke zřízení nové nafukovací tenisové 
haly dojde v PO SPORTIS ke změnám v organizaci jednotlivých středisek s dopadem na 
pracovněprávní předpisy. Ke změnám dojde hlavně v Organizační řádu a Vnitřním 
mzdovém předpisu organizace. 

 
1. Organizační řád 

Vedoucí úseku sportu má v současné době ve správě sedm středisek -  zimní stadión, 
rychlobruslařský ovál, fotbalový stadión, tenisové kurty, streetpark, relaxační centrum a 
údržbu lyžařských tratí. Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých středisek (hlavně 
relaxačního centra a zimního stadiónu) a s přihlédnutím k rozšíření činnosti na tenisových 
kurtech, kde po dokončení rekonstrukce bude probíhat celoroční provoz, navrhuji rozdělit 
úsek sportu mezi dva zaměstnance (viz článek VII. Organizačního řádu) se změněnou 
pracovních náplní takto: 
 
Vedoucí úseku sportu I. (Ing. Lukáš Jůda), který bude mít ve správě tato střediska:  
relaxační centrum, zimní stadión, rychlobruslařský ovál a údržba lyžařských tratí 
 
Vedoucí úseku sportu II.(Josef Růžička), který bude mít ve správě tato střediska:  
tenisové kurty, fotbalový stadión a streetpark 
 
Předpokládám, že realizací těchto změn docílíme lepšího ekonomického využití 
jednotlivých středisek a vedoucí budou mít dostatek prostoru na jejich kvalitní řízení. 
 

2. Vnitřní mzdový předpis 
Vzhledem k tomu, že PO SPORTIS bude do trvalého pracovního poměru přijímat od 1. 10. 
2018 nového vedoucího úseku sportu II. a dva správce tenisových kurtů, reaguji na tuto 
skutečnost v tabulce v článku VI. Vnitřního mzdového předpisu. Zároveň také reaguji 
v rozpětí základní mzdy (nižší částka) na možné navýšení minimální mzdy od roku 2019. 
 
 
Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města schválit změny v pracovněprávních předpisech dle 
předloženého návrhu. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem 
 
 
 
 


