Návrh 24.1.2006

Stavební bytové družstvo
Plzeň - sever
Organizační řád aparátu družstva

I. Všeobecná ustanovení

Článek 1

Základní ustanovení
1. Organizační řád aparátu Stavebního bytového družstva je základní organizační normou, která
stanoví organizační strukturu pracovního aparátu, zásady řízení a dělby práce, vztah aparátu
k orgánům družstva, působnost organizačních úseků a odpovědnost jejich vedoucích.
2. Organizační řád vydává předseda družstva jako vedoucí pracovního aparátu (dále jen předseda) a
nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení představenstvem družstva.
3. Organizační řád doplňují funkční schémata a popisy pracovních činností v aparátu
družstva.
Postavení družstva, předmět činnosti, členské vztahy, strukturu a působnost jeho volených orgánů
určují Stanovy družstva.

Článek 2

Vnitřní organizace
1. Základní organizační strukturu pracovního aparátu družstva tvoří:
-

úsek předsedy

-

úsek ekonomický

-

úsek technicko-provozní

2. Každý organizační úsek je řízen zodpovědným vedoucím. Vedoucí řídí činnost jemu svěřeného
úseku po všech stránkách a rozhoduje v rozsahu své pravomoci v rámci platných předpisů, přijatých
plánů a příkazů svého nadřízeného
3. Působnost jednotlivých úseků je vedena v II. části tohoto organizačního řádu.

Článek 3

Poradní orgány
1. Poradní orgány jsou kolektivy pracovníků, kteří po odborné
stránce posuzují určitý soubor problémů a zúčastňují se tak na
přípravě rozhodnutí vedoucího. Poradní orgány nemají právo
rozhodovat a závěry ze svých jednání předkládají příslušnému
vedoucímu ve formě doporučení.
2. V pracovním aparátu plní funkci poradních orgánů:
-

porada vedení

-

porada úseků

3. Porada vedení je stálým poradním orgánem předsedy a projednává důležité úkoly řízení
pracovního aparátu a úkoly operativního charakteru, které vyžadují koordinovaný přístup.
Členy porady vedení určuje předseda.
4. Porady úseků svolávají jednotliví vedoucí za účelem ukládání a kontroly plnění úkolů, provádění
instruktáží atp. Zúčastňují se jich i přizvaní pracovníci.
5. Ze všech porad a jednání poradních orgánů se provádějí zápisy s uvedením bodů jednání
a stručných závěrů.

Článek 4
Organizační a řídící normy
1.Organizační řád a řídící normy zavádějí a udržují jednotný řád, určují organizační strukturu a
působnost úseků a činností, stanovují metodiku jednotlivých agend, zajišťují vertikální a
horizontální vazby mezi jednotlivými úseky a činnostmi. Stanovují opatření pro zabezpečení
úkolů.
2. V oblasti působnosti orgánů družstva se vydávají řídící akty závazné pro celé družstvo. Jedná se
zejména o :
-

Stanovy družstva

-

Jednací řád

-

Domovní řád

-

Usnesení voleného orgánu družstva

-

Směrnice družstva

3. V oblasti pracovního aparátu se vydávají:

a)

organizační normy

-

Organizační řád

-

Směrnice předsedy

b)

řídící normy

-

příkazy předsedy

-

pracovní pokyny

4.Tvorba a vydávání organizačních a řídících norem pracovního aparátu je upravena rozhodnutím
předsedy, tvorba a vydávání řídících aktů orgánů družstva je dána Stanovami družstva,
jednacím řádem a usnesením představenstva.
Článek 5
Vztahy pracovního aparátu k orgánům družstva
1.Pracovní aparát družstva nenahrazuje orgány družstva. Styk pracovního aparátu se všemi orgány
družstva se uskutečňuje prostřednictvím předsedy nebo jím pověřených pracovníků.
2. Pracovní aparát družstva plní úkoly vyplývající z organizačních a řídících norem (čl.4odst3),
včetně řídících aktů družstva (čl.4 odst. 2).
3. Členové představenstva a předsedové komisí představenstva mají právo vyžadovat od pracovního
aparátu ústní informace a běžné výkazy z oblasti pracovní náplně příslušných pracovníků
pracovního aparátu, zpracování neběžných písemných informací však pouze po schválení
předsedou.
4. Předseda jedná jménem družstva ve všech záležitostech, které jsou stanovené tímto organizačním
řádem, popř. v záležitostech, kterými jej představenstvo pověří.
5. Předseda odpovídá představenstvu za celkovou činnost aparátu.
Článek 6
Základní povinnosti pracovníků
1. Základní povinnosti, práva a odpovědnost pracovníků pracovního aparátu jsou stanoveny
Zákoníkem práce, tímto Organizačním řádem a odvozeny jsou z jejich pracovního zařazení a
dány příkazy a pokyny nadřízeného pracovníka.
2. Každý pracovník je podřízen pouze jednomu bezprostředně nadřízenému vedoucímu. Od něho
přejímá příkazy, úkoly a odpovídá za jejich splnění. Pokud by byl úkol uložen vyšším vedoucím,
je pracovník povinen jej splnit a informovat o tom svého vedoucího.
3. Pokud pracovník zjistí, že příkaz nadřízeného je v rozporu se Stanovami družstva, je povinen o
tom informovat předsedu představenstva družstva.
Článek 7
Základní povinnosti vedoucích pracovníků
1. Vedoucím pracovníkem se rozumí pracovník, který řídí jednoho nebo více pracovníků. Vedoucí
pracovník pracovního aparátu řídí činnost svěřeného úseku po všech stránkách, samostatně
rozhoduje v rámci platných předpisů a příkazů svého nadřízeného. Ukládá úkoly a vydává příkazy

svým podřízeným a kontroluje jejich práci.
2. Vedoucí pracovník se podílí na výběru a rozmisťování pracovníků ve svém úseku. Provádí jejich
hodnocení a oceňuje jejich pracovní aktivitu. Navrhuje udělení odměn dle výkonnosti a zásluh o
konečné výsledky práce, navrhuje písemná napomenutí při neplnění uložených úkolů nebo při
porušování pracovní kázně.
3. Kromě základních povinností stanovených Zákoníkem práce, a dalšími právními předpisy má
každý vedoucí zejména tyto povinnosti, práva a odpovědnost:
a)

určit podřízeným pracovníkům náplň pracovní činnosti a navrhnout vnitřní organizační
uspořádání jemu svěřeného úseku

b)

seznamovat podřízené pracovníky s platnými právními a jinými předpisy, s organizačními
a řídícími normami pracovního aparátu, s řídícími akty kolektivních orgánů družstva, které
mají přímý vztah nebo souvisejí s činností svěřeného úseku a kontrolovat jejich dodržování

c)

kontrolovat činnost podřízených pracovišť a organizovat pracovní porady pracovníků
svěřeného úseku

d)

hospodařit se zařízením svěřeným mu do správy, kontrolovat jeho stav a způsob jeho
využívání

e)

dbát na maximální hospodárnost při plnění úkolů všech pracovníků úseku

f)

navrhnout uzavření dohody o hmotné odpovědnosti s podřízenými pracovníky, kterým
byly svěřeny hmotné a finanční hodnoty a vytvářet nezbytné podmínky pro jejich plnění

g)

vytvářet v rámci svěřeného úseku účinný systém kontroly, spolupracovat s kontrolními
orgány, odstraňovat kontrolou zjištěné nedostatky a jejich příčiny

h)

provádět opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochrany

i)

vyřizovat žádosti a stížnosti svých podřízených, jsou-li mu adresovány, popř. se
k stížnostem vyjadřovat

j)

kontrolovat dodržování pracovní doby a pořádku na pracovištích, vznik, změnu a popř.
skončení pracovního poměru, povolovat popř. se vyjadřovat k udělení mimořádného volna
nebo k úpravě a přerušení pracovní doby

k)

zajišťovat výkon všech činností, které souvisejí s vnitřním chodem úseku
Článek 8
Zastupování vedoucích

1. Každý vedoucí je povinen určit svého zástupce. Je-li vedoucí nepřítomen nebo zaneprázdněn,
zastupuje ho pověřený pracovník v rozsahu nutném pro řízení daného úseku.
2. Zástupce i zastupovaný jsou povinni při předávání funkce na přechodnou dobu se navzájem
informovat o průběhu a stavu hlavních nedokončených prací a o jiných důležitých záležitostech a
okolnostech. Rozhodování o zvlášť důležitých záležitostech si může zastupovaný vyhradit nebo
jeho zástupce odsunout do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci připouští. V případě, že
nelze rozhodnutí odsunout, naváže zástupce spojení se zastupovaným nebo se obrátí na vyššího
nadřízeného.
Článek 9
Předávání a přejímání pracovní funkce
1. Při předávání funkce vedoucího zjistí nadřízený pracovník stav předávaného úseku, případné

závady a nedostatky a zhodnotí výsledky o jeho dosavadní činnosti. O předání funkce se zpracuje
předávací protokol, který podepíší oba zúčastnění pracovníci a nadřízený vedoucí.
2. Nedošlo-li ze závažných důvodů k předání nebo převzetí funkce vedoucího podle předchozího
ustanovení v přiměřené lhůtě, rozhodne předseda o dalším postupu.
3. Při změně vedoucích přímo odpovědných za hospodářské prostředky, provede se mimořádná
inventarizace svěřených prostředků.
4. Předávání a přejímání funkcí ostatních pracovníků se provádí za přítomnosti nadřízeného
vedoucího.
Článek 10
Delegování pravomocí
1. Vedoucí pracovník může ve zdůvodněných případech delegovat část své rozhodovací pravomoci
na své podřízené. V tomto případě se však tím nezbavuje odpovědnosti vůči svému nadřízenému.
2. Delegace pravomoci na podřízeného pracovníka musí být provedena formou písemného
pověření, které schvaluje předseda.
3. Pracovník na kterého byla delegována část pravomocí vedoucího, jedná samostatně s vlastní
odpovědností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím.

II. Organizační uspořádání a působnost úseků

Článek 11
Obecná působnost úseků
1. Obecná působnost představuje činnosti, které vykonávají všechny úseky pracovního aparátu
družstva. Jsou v Organizačním řádu uvedeny společně a přiřazeny do odborné působnosti
jednotlivých úseků jen s odvolávkou na tento článek. Každý úsek je povinen tyto činnosti
zajišťovat v rozsahu jeho působnosti.
2. Odborný úsek je povinen v rámci své působnosti:
a)

racionalizovat odborné činnosti, které má stanoveny tímto Organizačním řádem

b)

spolupracovat s ostatními úseky při výkonu a rozvoji vlastních i souvisejících jiných
činností a účastnit se práce v poradních orgánech

c)

ve stanovených termínech poskytovat ostatním úsekům informace a zpracovávat podklady,
výkazy atp., které nezbytně potřebují k výkony své činnosti

d)

zpracovávat organizační a řídící normy v rámci pracovního aparátu družstva v okruhu své
odborné působnosti a provádět jejich výklad

e)

vyjadřovat se k organizačním a řídícím normám a řídícím aktům družstva z hlediska své
působnosti

f)

zpracovávat zprávy, statistické výkazy a provádět rozbory činnosti úseku ve stanovených
termínech

g)

evidovat, archivovat a navrhovat ke skartaci veškeré písemnosti vyplývající z působnosti
úseku

h)

kontrolovat po formální i obsahové stránce všechny doklady, které vystavuje, potvrzuje a
schvaluje

i)

vykonávat všechny další činnosti, které nejsou uvedeny v odborných činnostech, ale
logicky vyplývají z povahy přiřazených činností nebo poslání příslušného úseku

Článek 12
Organizační schéma úseku předsedy

Článek 13
Odborná působnost úseku předsedy
1. Úsek předsedy tvoří:
-

sekretariát předsedy

-

agenda právní

-

agenda členských záležitostí

-

agenda převodů bytů do vlastnictví

-

mzdová účtárna a personální záležitosti

-

pokladna

-

správa sítě PC

Kromě těchto podřízených činností jsou předsedovi podřízeni vedoucí ekonomického
a provozního úseku.
2. Činnost předsedy:
Kromě povinností, práv a odpovědnosti uvedených ve všeobecné části tohoto Organizačního řádu
zejména:
01- řídí činnost aparátu družstva v souladu s obecně platnými právními předpisy, se Stanovami
družstva, Organizačním řádem a usneseními kolektivních orgánů a směrnicemi družstva
02- zajišťuje zpracování návrhu Organizačního řádu družstva a předkládá ho ke schválení
představenstvu
03- zajišťuje zpracování návrhu Stanov a řídících aktů vydávaných představenstvem družstva
04- vydává organizační a řídící normy pro pracovníky pracovního aparátu
05- schvaluje organizačně-funkční schéma a prémiové řády zaměstnanců družstva
06- rozhoduje o vzniku, změně popř. skončení pracovního poměru a dohod o hmotné odpovědnosti
07- stanovuje, popřípadě schvaluje platy zaměstnanců družstva a odměny pracovníkům
zaměstnaných na základě dohod mimo pracovní poměr
08- rozhoduje o stanovení pracovní doby zaměstnanců a o výjimkách z ní
09- zajišťuje zpracování návrhu hospodářského plánu družstva, popřípadě plánů v ostatních
činnostech a předkládá je představenstvu ke schválení
10- zajišťuje zpracování výkazů o činnosti a hospodaření družstva a předkládá je představenstvu ke
schválení
11- plní úkoly představenstva jako statutárního orgánu družstva v oblasti pracovně-právní
12- zabezpečuje administrativní práce pro představenstvo a další orgány družstva
13- zabezpečuje řádnou správu a ochranu majetku družstva, jeho ekonomické užívání a odpovídá za
hospodaření družstva

14- zajišťuje zpracování materiálů k plnění usnesení kolektivních orgánů družstva a návrhy na
opatření k odstranění nedostatků
15-podepisuje hospodářské závazky jménem družstva v rozsahu představenstvem delegovaného
oprávnění
3. Sekretariát předsedy
Kromě povinností obecné působnosti úseků uvedených v čl. 11 tohoto Organizačního řádu zejména:
01- přejímá, eviduje a zajišťuje rozdělení do družstva došlé korespondence a sleduje termíny jejího
vyřizování stanovené předsedou
02- zabezpečuje vybavení veškeré korespondence z družstva a sleduje její formální správnost a
podpisové oprávnění
03- eviduje úkoly uložené předsedovi orgány družstva a eviduje jejich plnění
04- organizuje porady svolávané předsedou, vyhotovuje z nich zápisy a připravuje rozpis
úkolů
05- eviduje úkoly z porad předsedy, jakož i další úkoly uložené předsedou ostatním pracovníkům a
eviduje jejich plnění
06- vyřizuje a archivuje korespondenci předsedy
07- opatřuje kancelářské potřeby
08- zajišťuje skartaci písemností družstva
09- vede evidenci řídících aktů vydávaných představenstvem nebo shromážděním delegátů a
organizačních a řídících norem vydávaných předsedou
10- objednává razítka odborným pracovníkům aparátu družstva a funkcionářům družstva a vede
evidenci o jejich přidělení
11- sleduje provádění voleb výborů samospráv a podle potřeby vydává jejich seznamy
12- vyhotovuje seznamy zvolených funkcionářů družstva
13- metodicky řídí archivní službu družstva
14- organizuje školení funkcionářů družstva
15- soustřeďuje zápisy ze všech jednání orgánů družstva a v této souvislosti sleduje vyřizování
připomínek a dotazů ze schůzí uvedených orgánů
16- po organizační stránce zabezpečuje jednání shromáždění delegátů, porad s předsedy samospráv,
kontrolní komise a podle plánu představenstva zabezpečuje písemné materiály pro jednání
tohoto orgánu
17- zajišťuje archivaci materiálů z jednání orgánů družstva
18- odpovídá za bezpečné a správné uložení základních listin družstva
19- vykonává další úkoly krátkodobého charakteru podle pokynů předsedy
4. Agenda členských záležitostí
Kromě povinností obecné působnosti úseků uvedených v čl. 11 tohoto Organizačního řádu zejména:
01- vede předepsanou a potřebnou evidenci o členské základně a vlastních bytů a místností
nesloužících k bydlení a zpracovává z této oblasti výkaznictví a statistiku

02- vede potřebnou evidenci o bytech a místnostech nesloužících k bydlení
03- připravuje podklady pro rozhodnutí představenstva o přidělení, výměnách, převodech
členských práv a povinností, podnájmech bytů a místností nesloužících k bydlení a tyto
předává k rozhodnutí v daných termínech
04- vystavuje nájemní smlouvy
05- přijímá a dále zpracovává doklady o přijetí a ukončení členství a předává je orgánům družstva
k projednání
06- administrativně zpracovává rozhodnutí notářství v případě dědictví k bytům apod. a rozhodnutí
soudu nebo dohody rozvedených manželů ve vztahu k bytovým otázkám a provádí příslušné
záznamy v evidenci
07- eviduje změny počtu osob v bytech a zajišťuje další zpracování těchto změn
5. Agenda převodu bytů a nebytových prostor
Kromě povinností obecné působnosti úseků uvedených v čl. 11 tohoto Organizačního řádu
zejména :
01- vede a zpracovává potřebnou agendu k převodům bytů a nebytových prostor do osobního
vlastnictví členů dle zák. č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02- zabezpečuje činnosti spojené s uzavíráním smluv a dohod o převodech bytů a nebytových
prostor do vlastnictví členů
03- zpracovává smlouvy o správcovství bytů a nebytových prostor
04- projednává veškerou agendu související s převody bytů a nebytových prostor s budoucími
vlastníky a spolupracujícími úřady
05- vede evidenci smluv a dohod o převodu , včetně smluv o správcovství
6. Mzdy a personalistika
01- zpracovává statistické výkazy o pracovnících a mzdových prostředcích
02- kontroluje dodržování platových zařazení s ohledem na možnosti čerpání mzdových prostředků
u nástupu a provádění změn
03-ověřuje správnost, včasnost a oprávněnost všech mzdových podkladů převzatých k vyúčtování
04- provádí výpočet mezd pracovníků v trvalém pracovním poměru i na základě dohod mimo
pracovní poměr, vyřizuje reklamace výpočtu mezd
05- provádí srážky záloh daně z příjmů, výpočet zdravotního a sociálního pojištění, ostatních
zákonných srážek, náhrad při pracovních úrazech a nemocech z povolání
06- vyhotovuje účetní doklady pro zúčtování mezd a platů, srážek z mezd, odvodů zdravotního a
sociálního pojištění a ostatních odvodů
07- zpracovává stanovené výkazy a hlášení z oblasti mzdového účetnictví, včetně ročního přiznání
daně z příjmů ze závislé činnosti
08- vede evidenční listy o příjmech pracovníků a o době zaměstnání pro účely důchodového
zabezpečení
09- provádí likvidaci cestovních účtů
10- provádí přihlašování a odhlašování pracovníků u zdravotních pojišťoven

11- vede předepsanou evidenci o čerpání dovolené a ostatní nepřítomnosti v práci na základě
výkazu o docházce
12- zpracovává evidenci odpracované doby, vede přehled přesčasové práce a čerpání náhradního
volna
13- vede personální agendu zaměstnanců družstva
14- zabezpečuje činnost související s přijímáním a propouštěním pracovníků, popř. provádění změn
pracovního zařazení dle rozhodnutí předsedy
15- vede personální agendu, přehledy a statistiku s ohledem na počty pracovníků a jejich strukturu
16- vede evidenci pracujících důchodců a žen na mateřské dovolené
17- vyřizuje žádosti o důchod

7. Pokladna
01- provádí výkon pokladní služby ve smyslu platných předpisů a potřeb družstva
02- vede evidenci cenin a zúčtovatelných tiskopisů
03-provádí výběr hotovosti v bance, dbá o bezpečné uložení hotovosti a zajišťuje bezpečnostní
opatření při přepravě a manipulaci s hotovostí
04- provádí účtování pokladních operací
8. Agenda právní
Kromě povinností obecné působnosti útvarů zejména :
01- sleduje zabezpečování zákonnosti v činnosti družstva se zaměřením na prevenci
02- zastupuje družstvo v právních záležitostech
03- poskytuje orgánům družstva a útvarům pracovního aparátu konzultace a právní porady
04- zodpovídá za přípravu návrhů organizačních norem a řídících aktů z právního hlediska
05- vypracovává nebo se vyjadřuje k návrhům smluv, dohod a jiných právních ujednání a
dokumentů a odpovídá za to, že tyto dokumenty jsou v souladu s obecně závaznými
právními předpisy
06- navrhuje postupy v pracovněprávních otázkách a v otázkách členských (vyloučení člena,
zrušení členství apod.)
07- projednává náhrady škod a pohledávek s odpovědnými pracovníky, funkcionáři nebo
členy družstva a provádí jejich vymáhání
08- provádí vymáhání veškerých pohledávek po lhůtě splatnosti a soudně přiznaných nároků
ve vykonávacím řízení
09- podává žaloby o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu a žaloby na vyklizení bytu a
vede jejich evidenci
10- podává výklad právních norem a vede jejich evidenci
11- odpovídá za správnost a úplnost údajů o družstvu uvedených v obchodním rejstříku

12- předkládá návrhy na odpis nedobytných pohledávek ve spolupráci s EÚ
13- právně zajišťuje u nemovitého majetku koupi a prodej
9. Správa sítě PC
01- zajišťuje externí projekty a programové produkty
02- vede pracovní a projektovou dokumentaci APV (aplikační programové vybavení)
03- provádí vstupní a výstupní kontrolu výpočetních dat úseku
04- zajišťuje technický servis veškeré výpočetní techniky družstva a vede evidenci o poruchovosti
zařízení
05- nárokuje provozní materiál
06- objednává veškerý hardware a software a provádí převzetí při dodání
07- vede evidenci o hospodaření s nosiči dat
08- vede a udržuje knihovnu programů a souborů dat
09- hodnotí efektivnost APV
10- zajišťuje přenosy dat mezi družstvem a bankou
11- zajišťuje provedení úprav programů dle požadavků jednotlivých úseků družstva
12- sleduje vývoj informatiky a dle potřeby zavádí nové prvky do výpočetní techniky družstva
13- plní funkci vedoucího pracoviště a koordinačního místa pro rozvoj APV pracovního aparátu
družstva
Článek 14
Organizační schéma ekonomického úseku

Článek 15

Odborná působnost ekonomického úseku
1. Ekonomický úsek tvoří pracovníci podřízení přímo vedoucímu ekonomického úseku.Vnitřně se
člení:
-

účtárna

-

účtárna nájmu

-

rozpočet a financování

2. Činnost vedoucího ekonomického úseku
Kromě povinností, práv a odpovědnosti uvedených ve všeobecné části tohoto Organizačního řádu
zejména:
01- řídí a koordinuje činnost pracovníků ekonomického úseku
02- organizuje zpracování ročního hospodářského plánu družstva včetně rozpisu na hospodářská
střediska
03- určuje metodiku vnitřního hospodaření družstva
04- řídí informační a rozborovou činnost a výkaznictví družstva, odpovídá za kvalitu a včasnost
poskytování ekonomických informací
05- organizuje a kontroluje agendu daní a poplatků
06- sleduje plnění hospodářského plánu družstva
07- zabezpečuje financování družstva a jeho finanční vypořádání se státními orgány a členy
družstva
08- navrhuje a realizuje mzdovou politiku družstva
09- organizuje evidenci hospodaření, využití a ochranu družstva, jeho inventarizaci
10- navrhuje výši úhrad za užívání bytu, záloh na služby a jejich vyúčtování se členy družstva
11- zajišťuje včasné vyúčtování staveb a rozvržení pořizovacích nákladů za byty a garáže
12- navrhuje opatření na zvýšení efektivnosti a hospodárnosti všech činností družstva
13- navrhuje limit pokladní hotovosti
14- řídí a kontroluje tok oběžných prostředků a pohotovost placení pohledávek a závazků
15- zpracovává evidenci odpracované doby, vede přehled přesčasové práce a čerpání náhradního
volna pracovníků
3. Účtárna

V oblasti účtárny finanční
01- vyhlašuje zásady vedení operativní evidence o jevech ekonomického charakteru
02- navrhuje a vede evidenci číselníků informační soustavy
03- vede účetní archiv družstva
04- zpracovává vybrané statistické výkazy družstva, eviduje a archivuje všechny platné statistické
výkazy zpracovávané družstvem
05- účtuje jednotlivé hospodářské a finanční operace v příslušných účtových třídách a přezkušuje
správnost účetních dokladů
06- vede předepsaným způsobem knihu syntetických účtů, u vybraných účtů vede analytickou
evidenci vybraných podrozvahových účtů, vede seznamy účetních knih
07- provádí včasné sestavení účetních výkazů (rozvaha,výsledovka,fondy)
08- vede evidenci dodavatelů a odběratelů, eviduje pohledávky a závazky, odesílá upomínky,
pohledávky po lhůtě splatnosti předává právnímu oddělení k vymáhání
09- vede evidenci čerpání prostředků sociálního fondu, evidenci předepsaných náhrad za škody a
půjček pracovníků
10- účtuje vztahy s finančními orgány, orgány úřadů měst, státním rozpočtem a orgány
nemocenského pojištění
11- zaúčtovává hospodářský výsledek družstva
12- provádí inventarizaci a rozpisy vybraných zůstatků účtů v předepsaných lhůtách
13- eviduje náklady a výnosy družstva podle hospodářských středisek (rozpočetnictví)
14- účtuje realizaci výroby, zúčtovává vnitropodnikové výkony
15- účtuje tvorbu rezerv a časové rozlišení nákladů a výnosů
16- eviduje materiálové zásoby a DHM na skladě na účtech analytické evidence, účtuje přírůstky a
úbytky a přezkušuje správnost účetních dokladů
17- vede analytickou evidenci DHM v používání podle místa uložení a odpovědných osob
18- spolupracuje při přípravě inventarizace zásob, DHM v používání,zpracovává výsledky
inventarizace
19- vyhotovuje faktury, vrubopisy a dobropisy za dodávky a výkony družstva a eviduje je
20- vyřizuje reklamace vyplývající ze zpracování a výpočtu vydaných faktur, vrubopisů a dobropisů
21- vede syntetickou, analytickou a operativní evidenci, evidenci o pohybu investic a HIM
bytového i nebytového, evidenci členských podílů bytů a garáží a základních členských vkladů
žadatelů o byt nebo garáž, kontroluje správnost účetních dokladů
22- zpracovává výkazy a provádí rozbor investic, HIM členských podílů a základní členských
vkladů
23- provádí výpočet, účtuje a vede evidenci o odpisech HIM, NIM a jejich vyřazování
24- účtuje náklady na investice a jejich úhrady z vlastních zdrojů nebo úvěrem, dbá na dodržování
správnosti financování
25- spolupracuje při přípravě inventarizace HIM a NIM, zpracovává výsledky inventarizací
26- eviduje fondy družstva, HIM,NIM, členské podíly a základní členské vklady
27- vede evidenci plnění členů na členský podíl (plnění peněžní,osobní,věcné) na kartách členských
podílů

28- provádí zúčtování členských podílů a základních členských vkladů
29- vede evidenci zálohových členských podílů a provádí jejich vyúčtování
30- vede evidenci pozastavených členských podílů a provádí zúčtování náhrad škod v bytě
31- provádí inventarizaci účtu členských podílů a základních členských vkladů
32- eviduje náklady a výnosy a pohyb provozních fondů středisek provozu domů a nebytových
prostor a kontroluje správnost účetních dokladů
33- provádí zpracování přiznání DPH a uplatňuje zákon o dani z příjmů právnických osob
34- provádí účtování pokladních operací
35) vede evidenci materálových zásob na skladě Kaznějov a Horní Bříza, vystavuje příjemky a
výdejky na spotřebu materiálu dle zakázkových listů, provádí inventarizaci materiálu obou skladů
36) vede evidenci dodaného množství paliva dle dodavatelských faktur s rozpisem jednotlivých
kotelen a provádí měsíčně přeúčtování nákladů DPH z kotelen do spotřeby na BH
37) provádí inventarizaci zásob paliva na jednotlivých kotelnách,
38) zpracovává zálohové faktury na náklady spojené s provozem ČOV včetně sledování úhrad a
vystavování upomínek za nezaplacení
39) provádí rozpisy příslušných rozvahových účtů
40)provádí přefakturaci dodavatelských faktur na SVJ a cizí BD a vystavuje platební doklady na
jejich úhradu
41) zajišťuje denní platební a zúčtovací styk s bankou prostřednictví internetového
bankovnictví a pro SVJ a cizí BD prostřednictvím osobního předání příkazů v bance
42) vyřizuje reklamace vyplývající ze zpracování a výpočtu dodavatelských i odběratelských faktur
43)zúčtovává vnitropodnikové výkony údržby středisek Kaznějov a Horní Bříza do fondu oprav
příslušných středisek dle pracovních listů a k použitému materiálu přiřazuje ceny dle skladových
karet a provádí výpočet celkové ceny a tím i výkonů středisek údržby. Vystavuje faktury na
jednotlivé nájemníky a kontroluje úhrady, případně vystavuje upomínky pro
vymáhání
44) sleduje neplatiče nájemného a TS zasílá právní upomínky, kontroluje dodržování splátkových
kalendářů, zasílá návrhy na vydání platebních rozkazů se všemi podklady. Dle platebních rozkazů
počítá poplatky z prodlení, vede evidenci kont dlužných poplatků a kolků dle nájemníků a zasílá
poukázky k úhradě. Dává podklady právnímu oddělení k podání žaloby na další vymáhání
pohledávek soudním exekutorem.
45) vede evidenci všech neplatičů předaných exekutorům a podaných výpovědí z nájmu a čtvrtletně
předkládá přehled o skutečnostech a vymožených pohledávkách představenstvu družstva
46) sleduje a provádí úhrady záloh dodavatelům za teplo,TUV, plyn, el.energii
47) provádí účtování veškerých bankovních operací za družstvo, ale i za jednotlivé SVJ a cizí
bytová družstva
48) provádí zpracování a účtování veškerých pokladních operací za SVJ a cizí BD
49) provádí fakturaci správních nákladů na SVJ a cizí BD
50) provádí fakturaci pronájmu nebytových prostor dle smluv, kontroluje platby a vystavuje
upomínky
51) provádí vyúčtování služeb nebytových prostor,

52) provádí finanční převody mezi SVJ a cizími BD ve prospěch SBD PS
53) zpracování příslušných rozpisů účtů a okruh nebytových investic

V oblasti účtárny nájemného
01- eviduje náklady na služby související s užíváním bytů a nebytových prostor a provádí jejich
zúčtování se členy
02- provádí výpočet úhrad za užívání bytu a nebytových prostor a záloh na služby na jednotlivé
uživatele a eviduje změny
03- sestavuje výkazy o hospodaření samospráv
04- vede evidenci úhrad za užívání bytu a nebytových prostor dle jednotlivých uživatelů,
sleduje neplatiče a předává právnímu oddělení k vymáhání dlužných náhrad
05- organizuje vztahy ke službám inkasního střediska spojů při vybírání úhrad, eviduje poskytnutí
zálohy inkasním střediskem a provádí jejich vyúčtování
06- ve spolupráci s provozním úsekem provádí ročně vyúčtování topné sezóny a rozesílání
přeplatků a nedoplatků jednotlivým uživatelům bytů
07- předává prostřednictvím předsedů samospráv sestavy jednotlivým samosprávám
08- archivuje účetní doklady, účetní knihy a sestavy vyúčtování topných sezón
09- provádí rozúčtování ročních nákladů na topení, TUV a SV vůči zálohám
10- zpracovává a archivuje příslušnou dokumentaci měření, vyúčtování a regulace ÚT, TUV a SV
potřebnou pro vyúčtování daného roku
ll) zpracovává pololetní zůstatky anuit dle jednotlivých bytů a provádí odsouhlasení zůstatků anuit
za jednotlivé objekty s bankou
l2) vyzývá uživatele dle jejich žádosti o převod bytů k úhradě zbylé části úvěru a k úhradě poplatku
za převod bytu
l3) eviduje poplatky za převod bytů do osobního vlastnictví včetně odsouhlasení
l4) zpracovává podklady pro převody bytů do osobního vlastnictví, vyhotovuje příslušné doklady a
potvrzení k převodu
l5) účtuje o převodu bytu do osobního vlastnictví, vypořádává členské podíly a státní příspěvky a
vyřazuje převedené bytové jednotky z evidence základních prostředků bytové výstavby včetně
pozemků
l6) zpracovává žádosti do banky k vystavení potvrzení o splacení části anuity jako podkladu pro
převody bytů do osobního vlastnictví
l7) zpracovává finanční okruh bytových investic
l8)zpracovává výpočty penále za pozdní úhrady nájmů a topných sezon
l9) provádí upomínání za nezaplacené nájmy a topné sezony
2O)sestavuje předpisy na nájem a zálohy na služby pro jednotlivé SVJ a cizí BD
vede evidenci jejich úhrad, provádí roční vyúčtování služeb spojených s bydlením pro jednotlivé
SVJ a cizí BD
2l) měsíčně účtuje DPH z předpisů záloh středisek bytového hospodářství na teplo a TUV

na jednotlivé kotelny
4. Rozpočet a financování
01- vyřizuje agendu financování a úvěrování, provádí výklad platných předpisů, zodpovídá za
dodržování předpisů o finančním hospodaření
02- obstarává podklady a zajišťuje zdroje na financování investic bytových a nebytových, sjednává
poskytnutí úvěrů a příspěvků
03- navrhuje finanční krytí bytové i nebytové výstavby, navrhuje výši členských podílů a způsob
jejich úhrady
04- zajišťuje ukládání volných finančních prostředků na termínované, popř. jiné úložky u bank
05- kontroluje placené i přijaté úroky
06- kontroluje a zabezpečuje dodržování úvěrových podmínek, sleduje stavy a pohyb
poskytovaných úvěrů, zabezpečuje splátky úvěrů
07- provádí finanční vypořádání staveb bytové a nebytové investiční výstavby s bankou a se členy
družstva
08- zajišťuje platební a zúčtovací styk s bankou, odpovídá za dodržování podmínek platebního
styku
09- zpracovává roční hospodářský plán, včetně rozpisu na jednotlivá hospodářská střediska, provádí
kontrolu plnění
10- vyhotovuje platební doklady k úhradám finančních závazků družstva
11- zabezpečuje aktualizaci podpisových vzorů pro platební styk s bankou, navrhuje výši limitu
pokladní hotovosti
12- zabezpečuje plnění platebních povinností z nájemních smluv družstva a smluv o převodu
majetku
13- sjednává poskytování záloh dodavatelům, zabezpečuje jejich úhradu
14- aktualizuje podklady a provádí platby daně z nemovitosti
15- zpracovává zprávy, rozbory finanční situace družstva
16- zpracovává podklady pro uzavření pojistných smluv a provádí jejich úhrady
17- sleduje výši zdrojů rezervy na opravy
18- kontroluje a zajišťuje správnost stanovení úhrad za užívání nebytových prostor
19) zpracování podkladů a sestav za jednotlivá SVJ a cizí BD pro vyúčtování služeb
20) sestavuje podklady včetně zpracování daně z nemovitosti podle příslušných finančních úřadů
21) zpracovává podklady a výkazy k silniční dani
22) zpracovává podklady a navrhuje uzavření pojistných smluv pro SVJ a cizí BD prostřednictvím
SČMBD a provádí rozúčtování na jednotlivá střediska
23) zpracovává daňová přiznání za SBD PS i za jednotlivá SVJ a BD a další výkazy
24) předkládá sestavy pro jednotlivá hospodářská střediska a to i na SVJ a cizí BD
( hlavní kniha, rozvaha, výsledovka, fondy a výpisy účtů)
25) provádí inventarizaci všech rozvahových účtů
26) vede evidenci veškerých smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví za SBD Plzeň-

sever
27) vede evidenci zpracovaných prohlášení vlastníků na jednotlivé objekty

Článek 16

Organizační schéma provozního úseku

Článek 17

Odborná působnost provozního úseku
1. Provozní úsek tvoří pracovníci přímo podřízení vedoucímu provozního úseku. Vnitřně se člení:
-

provozní agenda

-

provoz technických zařízení a budov

-

technická agenda

2. Činnost vedoucího provozního úseku
Kromě povinností, práv a odpovědnosti uvedených ve všeobecné části tohoto Organizačního řádu
zejména:
01- řídí a koordinuje činnost provozního úseku
02- zajišťuje výstavbu nových objektů
03- zajišťuje správu všech budov, včetně areálu družstva, které jsou ve vlastnictví, eventuálně ve
správě družstva
04- zajišťuje dodávku a měření energií pro objekty ve vlastnictví eventuálně ve správě družstva,
včetně dodávek pro externí dodavatele z vlastních zdrojů
05- zajišťuje další služby pro provoz objektů ve vlastnictví, eventuálně správě družstva
06- zabezpečuje provoz vlastních energetických zdrojů
07- zajišťuje údržbu, rekonstrukci příp. modernizaci všech objektů ve vlastnictví, eventuálně ve
správě družstva
08- zajišťuje technické podklady spojené s převody bytů do vlastnictví členů dle zák. č. 72/94 SB.
09- sleduje výši rezervy na opravy a navrhuje úpravu příspěvků při nedostatku finančních
prostředků
3. Provozní agenda

V oblasti dodavatelské údržby
01- vyhledává vhodné dodavatele a objednává u dodavatelů provedení prací
02- zajišťuje hospodářské smlouvy s dodavateli prací a služeb
03- organizuje předávání staveniště a vede potřebnou evidenci
04- kontroluje průběh prací vykonávaných dodavateli
05- přebírá provedené práce, organizuje reklamační řízení
06- kontroluje a odsouhlasuje faktury za dodávku prací a služeb
07- zajišťuje a organizuje drobnou svépomocnou údržbu
V oblasti dopravy
01- kompletně zabezpečuje dopravu potřebnou pro družstvo
02- plánuje a kontroluje spotřebu PHM
03- plánuje a eviduje školení pracovníků pověřených řízením dopravních prostředků
4.Provoz technických zařízení a budov
V oblasti měření energií

01- vypracovává plán realizace dodávek měření a regulace tepla, TUV a SV v objektech družstva
02- projednává s dodavateli tepla, TUV a SV osazení a výměnu měřidel
03- koordinuje činnost s externími dodavateli tepla, TUV a SV v aplikaci na potřeby družstva,
včetně hospodářských smluv
04- zajišťuje vyhodnocení naměřených veličin při měření tepla, TUV a SV a realizuje odstranění
závad z tohoto vyhodnocení
05- provádí kontrolu všech faktur tepla, TUV a SV jak na samosprávy, tak až na uživatele bytu
06- zajišťuje cejchování a odstranění zjištěných závad měřidel tepla, TUV a SV dle údajů buď
samosprávy nebo dodavatelských organizací

V oblasti provozu tepelných zařízení
01- zajišťuje komplexně provoz tepelných zdrojů v objektech družstva dle platných předpisů a
norem, včetně zajištění oprav
02- vypracovává plány prohlídek, kontrol a revizí energetických a plynových zřízení, včetně
tlakových nádob
03- zajišťuje prohlídky, kontroly a revize energetických a plynových zřízení, včetně tlakových
nádob
04- navrhuje a zajišťuje odstavení tepelných zdrojů z provozu při případném porušení
bezpečnostních norem
05- kontroluje odběr energií u tepelných zdrojů družstva a předává podklady potřebné pro roční
vyúčtování
06- vede evidenci odběru paliv a energií na tepelných zdrojích (výměníky a kotelny družstva)
07- zajišťuje u vlastních energetických zdrojů hospodárné využívání všech druhů energií, paliv a
vody
08- zajišťuje zpracování hospodářských smluv a projektů pro regulaci a měření v objektech
družstva
09- zajišťuje návrhy hospodářských smluv na dodávky energie a kontroluje jejich plnění
10- podílí se na realizaci úprav topných soustav

V oblasti služeb
01- zabezpečuje běžný provoz bytových objektů a dbá na řádné fungování služeb, zajišťuje správu
provozních objektů družstva
02- vede evidenci dalších zařízení objektů
03- vyřizuje agendu pojistných událostí související s provozem bytového a nebytového fondu
04- zabezpečuje provádění revizí plynu a zařízení dle norem ČSN a příslušných předpisů
05- zabezpečuje provádění revizí elektro v objektech družstva, bytů, nebyt. prostor a garáží
v termínech dle ČSN a příslušných předpisů
06- zabezpečuje provádění revizí STA a hromosvodů

07- zabezpečuje zpracování protokolů, revizních zpráv a zakázkových listů
08- vede příslušnou evidenci spojenou se zabezpečením revizí dle ČSN
09- zabezpečuje prohlídky výtahů v mezidobí revizí dle ČSN
10- zajišťuje zpracování plánu revizí, prohlídek a mazání výtahů dle ČSN a prováděcích předpisů
11- vede evidenci výtahů ve správě družstva
12- zabezpečuje provoz výtahů prostřednictvím servizních organizací
13- zabezpečuje revizní zkoušky, revize, běžné a generální opravy výtahů
14- zabezpečuje vyplňování zakázkových listů, zpracování revizních protokolů výtahů, včetně
tříletých revizních zkoušek
15- zúčastňuje se zatěžovacích zkoušek výtahů a jiných zřízení
16- zabezpečuje kontrolu plnění termínů revizních a dalších zkoušek
17- zabezpečuje projednání plánu běžných a generálních oprav se samosprávami družstva
18- zabezpečuje kontrolu dodavatelských i interních faktur provedených prací
19- zabezpečuje havarijní službu na opravy a odstranění následků havárií
20- zabezpečuje urychlené vyřizování reklamací a stížností
5.Technická agenda
V oblasti investic
01- zabezpečuje bytovou a nebytovou investiční výstavbu družstva
02- zpracovává výhled plánu bytové a nebytové investiční výstavby
03- opatřuje a předává veškeré podklady pro financování staveb
04- zajišťuje dodavatele na příslušnou výstavbu, zpracovává a projednává technické režimy
s dodavateli, popř. s dalšími investory
05- zajišťuje veškerou předprojektovou a projektovou dokumentaci
06- zabezpečuje projekty zařízení staveniště a provádí přejímku staveniště
07- organizuje a řídí kontrolní dny na stavbách
08- zajišťuje investiční dozor investora dle příslušných předpisů
09- připravuje podklady pro řízení a odevzdání a převzetí dokončených staveb a pro převody do ZP
10- organizuje řízení pro předání stavby do trvalého užívání
11- sleduje objekty investiční výstavby v příslušných záručních lhůtách, plnění odstraňování vad a
dává pokyny k případné penalizaci nebo arbitrážnímu řízení
12- zpracovává podklady pro pasportizaci domů, bytů a nebytových prostor
13- zpracovává podklady pro finanční vypořádání staveb, stanovení pořizovacích nákladů a
stanovení úhrad za užívání
14- zajišťuje předání nebytových investic do užívání
15- projednává veškeré otázky týkající se investiční výstavby s dotčenými orgány a organizacemi

V oblasti správy bytů a nebytových prostor
16- provádí roční technické prohlídky bytů a vyhotovuje podklady pro zpracování plánu potřeby
oprav
17- stanovuje způsob opravy
18- provádí dozor povolování úprav bytů v souladu se stavebním zákonem
19- organizuje pronájem a využití nebytových prostor
20- vede pasporty domů a bytů
21- zpracovává a projednává se samosprávami dlouhodobé a roční plány údržby a oprav domovního
fondu
22- zabezpečuje archivní službu technického archivu družstva
23- sestavuje v předepsané struktuře realizační plán údržby a oprav vlastního příp. i cizího
bytového a nebytového fondu
24- vypracovává seznam nezajištěných potřeb údržby a oprav bytového a nebytového fondu
25- vyřizuje a zajišťuje agendu státních příspěvků na odstraňování vad panelové výstavby

V oblasti převodu bytů
26- eviduje a spravuje pozemky družstva
27- zajišťuje koupi a prodej, připravuje kupní a nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce,
zabezpečuje styk s příslušnými pozemkovými úřady a správci pozemků
28- vypracovává schémat bytů a nebytových prostor
29- řeší rozpory v rozměrech bytů
30- zpracovává podklady pro prohlášení vlastníka

V oblasti BOZP, PO a CO
31- organizuje a kontroluje dodržování předpisů o bezpečnosti a hygieně práce a protipožárních
předpisů v družstvu
32- zajišťuje školení a instruktáže pracovníků a dobrovolných funkcionářů družstva a přezkušuje
jejich znalosti v těchto oblastech
33- projednává pracovní úrazy, vzniklé požáry a vypracovává příslušné dokumenty
34- kontroluje vybavení bytových a nebytových objektů družstva

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení tohoto Organizačního řádu jsou závazná pro všechny pracovníky pracovního aparátu

družstva. Komplexní znalost Organizačního řádu se vyžaduje od všech vedoucích pracovníků a od
ostatních pracovníků v rozsahu nezbytném pro výkon vlastní funkce.
2. Změny Organizačního řádu se provádějí formou číslování dodatků k Organizačního řádu, které
schvaluje představenstvo družstva.

3) Schválením tohoto Organizačního řádu se ruší platnost předchozího Organizačního řádu.
4) Schváleno představenstvem SBD Plzeň-sever dne
s platností a účinností od

Tauer Miroslav
místopředseda představenstva
SBD Plzeň-sever

Kubát Ota
předseda představenstva
SBD Plzeň-sever

