Příloha č. 1 - Organizační schéma ND

ŘEDITEL ND

OPERA ND a SO
ČINOHRA
BALET
SPRÁVNÍ SEKCE
TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA

VÝROBA
KANCELÁŘ ŘEDITELE

Organizační schéma Sekce ředitele ND

ŘEDITEL ND
Rada ND

Sekretariát ředitele

poradci ředitele

spisový protokol

vnitřní audit

archiv ND

koncepce a rozvoj

PO, BOZP

asistent / řidič

UMĚLECKÝ ŘEDITEL OPERY ND a SO

Soubor Opery ND / Hudební ředitel Opery ND

Sólisté opery ND a SO

Soubor Opery SO / Hudební ředitel Opery SO

Kancelář ředitelky opery

Jevištní provoz SO

dirigenti SO

ekonomové /investice h.n.

jevištní technika

korepetitoři

členové orchestru SO

marketing a obchod

osvětlovací technika

asistenti režie

tajemník sboru SO

manažer orchestru SO

zahraniční vztahy

elektroakustika

inspicienti

inspicienti

členové sboru SO

manipulanti

vedoucí baletu opery ND

nápověda

nápověda

maskéři

členové baletu opery ND

produkční manažeři

produkční manažeři

údržba jevištní technologie

Šéfsbormistr Opery ND a SO

Šéfdramaturg Opery ND a SO

sbormistr ND

dramaturg, asistent dram.

ved. hudební přípravy

dirigenti ND

ved. umělecké správy

ved. umělecké správy

ved. hudební přípravy

sbormistr SO

vedoucí knihovny notových mat.

korepetitoři

členové orchestru ND

tajemník um. provozu

tajemník um. provozu

archiváři

tajemník sboru ND

manažer orchestru ND

asistenti režie

členové sboru ND

manipulanti

hledištní personál SO

garderoba

Organizační schéma Uměleckého souboru Opery ND a SO

OPERA ND a SO

Organizační schéma Uměleckého souboru Činohry Národního divadla

UMĚLECKÝ ŘEDITEL ČINOHRY

ŘEDITEL ČINOHRY

Umělecký soubor činohry

Umělecká správa činohry

Umělecký soubor LM

Jevištní provozy Činohry

dramaturg, lektor, redaktor

tajemník

tajemník

Jevištní provoz NS

Jevištní provoz STD

režisér

ekonomové

umělecký soubor

jevištní technika

jevištní technika

herecký soubor

odbor PR

osvětlovací technika

osvětlovací technika

asistent režie

produkce

elektroakustika

elektroakustika

inspicient

marketing

garderoba

garderoba

nápověda

hledištní personál NS

maskéři

maskéři

hledištní personál STD

projekční technika

údržba jevištní technologie
zkušebny

Organizační schéma Uměleckého souboru Baletu Národního divadla

BALET

Dětské baletní studio

Umělecký soubor baletu

Umělecká správa baletu

dramaturg

tajemník

baletní mistr

ekonom

korepetitor

produkce

umělecký soubor

PR
asistent inscenátorů
inspice
rehabilitace
sklad a zásobování

Organizační schéma Správní sekce

SPRÁVNÍ SEKCE

sekretariát

hlavní ekonom

analytik

agenda FKSP

Odbor účetnictví

Odbor obchodní

personální oddělení

účetní, pokladna

ekonom

právní oddělení

mzdové oddělění

oddělení pokladen
oddělění objednávek

informačně prodejní centrum

Organizační schéma Sekce výroby

VÝROBA

správa výroby

ekonomika výroby a kalkulace

Výroba kostýmů a vlásenek

výroba kostýmů

výroba vlásenek

produkce výroby kostýmů

vlásenkářská dílna pánská

krejčovské dílny pánské

vlásenkářská dílna dámská

krejčovské dílny dámské

kašérna

Výroba dekorací
scénografie

výroba dekorací

provozní architekti

truhlářské dílny

výroba rekvizit

zámečnické dílny

sklad rekvizit

čalounické dílny
výtvarné dílny

desinatérna
nákup a sklady
obuvnická dílna
nákup
ostatní dílny
interní a externí sklady
sklad(y) kostýmů

Organizační schéma Sekce kancelář ředitele

KANCELÁŘ ŘEDITELE

pronájmy a prohlídky

konzervátor

ekonom

Vnější vztahy

Marketing

Jevištní provoz HB

sponzoring

redakce tiskovin a webu

jevištní technika

mecenášský klub

produkce /tiskoviny, akce

osvětlovací technika

protokol ředitele

grafici a distribuce

videostudio

zahraniční vztahy

fotograf

elektroakustika

hledištní personál HB

garderoba
maskéři
údržba jevištní technologie
zkušebny

TECHNICKO HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
centrální dispečink

sekretariát

revize

odd. investic a energetiky

ekonomika a administrativa TPS

správce počítačové sítě

THS ND

THS STD

THS SO

THS OO

Doprava a sklady dekorací

THO areálu ND

HS HB

všeobecná údržba

všeobecná údržba

všeobecná údržba

HS AA

doprava – řidiči

technika prostředí

úklid HB

ochrana STD

HS SO

HS A + D

úklid

sklady dekorací a nábytku

elektroúdržba

ochrana HB

HS STD

úklid

ochrana A+D

ochrana AA

prádelna

všeobecná údržba

HS PB

úklid

technicko administrativní odd.

HS Apolinář

parking

úklid PB

úklid

sauna

ochrana PB

HS Čakovice

HS NS
ochrana NS

Organizační schéma Technicko - provozní správy

TECHNICKO - PROVOZNÍ SPRÁVA

