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Organizační řád 
 

Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. 

  
 
 
 

Část první 
 

Úvodní ustanovení 
 
 

I. 
 
 
1/ Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení § 35 odst.2 písm. K) zákona 129/2000 Sb., o 
krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 23 a § 27 zákona č.250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje tuto zřizovací 
listinu, kterou zakládá Léčebnu respiračních nemocí Cvikov, p.o. s účinností  od 1.1.2007 jako 
příspěvkovou organizaci, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich 
vyplývající. 
 
2/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. poskytuje ve stanoveném spádovém území léčebně 
preventivní,  lůžkovou a ambulantní péči vymezenou zdravotnickou odborností v souladu s platnými 
právními předpisy. 
 
3/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. 
Při hospodaření se jako příspěvková organizace řídí obecně závaznými právními předpisy. Je 
financována platbami od zdravotních pojišťoven, dotacemi od zřizovatele a platbami pacientů.  
 
4/ Sídlem Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. je Martinovo Údolí, č. p. 532, Cvikov II, 471 54 
Cvikov. 
 
 
 

II. 
 

1/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. nemá začleněná zařízení. 
 
 

III. 
 

1/ Úkolem Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o.  je poskytování a organizace lůžkové léčebně 
preventivní péče se zaměřením na onemocnění dýchacích orgánů. Komplexní péče zahrnuje odbornou 
léčebnou péči a odbornou ošetřovatelskou péči, léčebnou rehabilitaci, stravování a dočasné ubytování / 
jen po dobu nezbytné ústavní léčby/. 
 
2/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o je povinna zabezpečovat zdravotní péči na úrovni 
odpovídající současným poznatkům lékařské vědy a při tom účelně využívat svěřené prostředky. 
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3/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o  se podílí na zdravotní výchově obyvatelstva v rámci své 
působnosti a spolupracuje dle možností se všemi profesionálními i dobročinnými zdravotnickými a 
charitativními organizacemi. 
 
 
4/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o  plní podle zvláštních předpisů úkoly v rámci pokynů 
Útvaru krizového managementu zdravotnictví oblasti Česká Lípa a je začleněna do systému 
pandemického plánu Libereckého kraje. Chrání státní, služební a hospodářské tajemství. 
 
 
5/ Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o zabezpečuje poskytování zdravotnických služeb 
pacientům ve spádové oblasti  a  perspektivně i dalším pacientům dle zásad svobodné volby lékaře a 
zdravotnického zařízení. Spádová oblast léčebny respiračních nemocí Cvikov je území celé České 
republiky. 

 
IV. 

 
1/ Ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o.  jmenuje a odvolává z funkce Rada 
Libereckého kraje, která také v souladu s platnými právními předpisy stanoví jeho základní úkoly, plat 
a hmotnou zainteresovanost. 
 

V. 
 

Vedoucí funkce v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o.  
 

1/ V čele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. je  ředitel, který odpovídá zřizovateli za plnění 
úkolů Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o.  a ve své činnosti se řídí obecně  závaznými a 
platnými právními předpisy. 
 
 
2/ Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. je 
jeho ředitel a v jeho zastoupení primáři dospělé a dětské části. Ostatní vedoucí pracovníci organizace 
jsou oprávněni činit právní úkony vyplývající z jejich funkcí, stanovených organizačními předpisy. 
 
 
3/ Řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. jsou  přímo podřízeni: 

- primáři 
- vrchní sestry 
- ekonom 
Přímo podřízené pracovníky jmenuje a odvolává ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p.o  
za podmínek stanovených pracovním řádem. 

 
 
4/ Primáři kromě výkonu funkce zástupce ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. řídí a 
organizuje činnost na odděleních, odpovídají za odbornou úroveň práce a hospodárné využití 
svěřených prostředků. 
Jsou mu přímo podřízeni: 
   Lékaři a ostatní vysokoškoláci pracující ve zdravotnictví 
   Metodicky zdravotní sestry 
 
 
5/ Ekonom Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. řídí hospodářské služby, administrativní, 
správní, ekonomické, mzdové a vybrané hospodářské činnosti. Jeho přímými podřízenými je hlavní 
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účetní, mzdová a personální účetní, pokladní, referent majetku, referent pro styk s pojišťovnami, dietní 
setry DL a TRN, včetně prádelny, vrátných a pracovníků údržby. Dále pracuje, jako hlavní účetní MÚ. 
 
6/ Vrchní sestry Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. metodicky řídí a kontrolují činnost 
středního, nižšího a pomocného zdravotnického personálu včetně RTG laborantky, ambulantních 
sester, fyzioterapeutek a uklizeček. Řídí i další vzdělávání a výchovu uvedených pracovníků. 
 
7/ RTG laborantka odpovídá za odbornou úroveň práce na RTG pracovišti, je metodicky vedena 
lékařkou s odbornou způsobilostí k řízení prací se zdroji ionizujícího záření. 
 
8/ Přijímací kanceláře zodpovídají za zajištění administrativních činností, zvláště v souvislosti 
s přijímáním pacientů a ve styku se zdravotními pojišťovnami a jsou přímo podřízeni vrchním sestrám. 
 
 

VI. 
 

Hospodářsko technická služba /HTS/ 
 

1/ HTS v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p.o zabezpečuje hospodářsko technické úkoly  týkající 
se péče o údržbu, rekonstrukci a výstavbu objektu ústavu, prádelny, provoz kotelen, ostrahu budov  a 
dopravu.  
 
2/ V čele HTS je ekonom, který odpovídá řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. za plnění 
úkolů HTS. 
 
      VII. 

Ekonomický úsek 
 

1/ Ekonomický úsek v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o. zabezpečuje hospodářské úkoly,  
týkající se činnosti stravovacího úseku, prádelny, ostrahu budov. Dále zajišťuje administrativní 
činnosti spojené s agendou fakturace, účetnictví, inventarizace a vedení skladového hospodářství. 
 
2/ V čele Ekonomického úseku je ekonom, který odpovídá řediteli Léčebny respiračních nemocí 
Cvikov, p. o. za plnění úkolů Ekonomického úseku. 
 
3/ Ekonomovi jsou podřízeni pracovníci stravovacího provozu, údržby, prádelny, vrátnice, skladu a 
řidiči. 
 

VII. 
 

Společné úkoly vedoucích pracovníků Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o.  
 

1/ Vedoucí pracovníci dbají na účelné rozmístění podřízených pracovníků a určují jim zásady osobní 
hmotné zainteresovanosti. Umožňují jejich odborný růst a další vzdělávání. 
 
2/ V rozsahu své funkce odpovídají vedoucí pracovníci za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za 
opatření proti nosokominálním  nákazám, za účelnou farmakoterapii, za hospodárné využití svěřených 
materiálních prostředků a za úkoly požární ochrany. 
 
3/ Vedoucí pracovníci jsou povinni provádět kontrolní činnost v rozsahu své pravomoci a 
odpovědnosti. 
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4/ Ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p.o stanoví v souladu s Organizačním řádem a 
s ohledem na místní podmínky rozsah úkolů jednotlivých vedoucích pracovníků a vydává provozní 
řád. 
 
 
Přílohy: Organizační  členění Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p.o  
               

 
Dne: 1.3.2019 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Ing. Rudolf Focke 

ředitel  
Léčebny respiračních nemocí Cvikov,p.o. 

 
 

 
 

 
  

        
     


