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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 13/2010 

 
      Organizační schéma Kolejí a menz 

 
 
 

1. Základní ustanovení 
 

Organizační schéma Kolejí a menz upravuje, v souladu s Organizačním řádem Kolejí a menz 
Univerzity Karlovy v Praze, podrobnosti o členění a vnitřní organizaci Kolejí a menz (dále 
též „KaM“), včetně vymezení řídících vazeb jednotlivých organizačních jednotek.  

 
 
2. Organizační jednotky Kolejí a menz 

 
a) Ředitelství  

  Praha 1, Voršilská 1 
 

Ředitelství je výkonnou, řídící, metodickou, koordinační a kontrolní organizační 
jednotkou pro zabezpečování hospodářské a administrativní činnosti KaM  s těmito 
odbornými útvary: 

 
Organizačně-správní útvar  
Zabezpečuje úkoly sekretariátu ředitele, personální agendy, právní agendy, dopravy, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, civilní ochranu, dále pak 
datovou schránku a podatelnu. 
 
Provozní útvar 
Zabezpečuje ubytovací a stravovací služby, obchodní činnost, analýzy a kontroly, 
agendu služebních bytů, pronájmy nebytových prostor, odpadové hospodářství a správu 
a provoz SW aplikací, 
 
oddělení gastronomie - zabezpečuje v rámci provozního útvaru metodické řízení a 
kontrolu stravovacích provozů. 
 
Technický útvar 
Zabezpečuje investiční činnost, plán oprav a údržby, rozsáhlé opravy a rekonstrukce, 
dodávky tepla, plynu, elektrické energie a vody, archiv výkresové dokumentace a 
pasportizaci objektů. 
 
Ekonomický útvar 
Zabezpečuje finanční plán a jeho kontrolu, ekonomické analýzy, účetní a pokladní 
agendu, audit, agendu práce a mezd, správu a evidenci majetku, pohledávek a závazků, 
daně a ceny. 
 
Kontrolní útvar 
Zabezpečuje úkoly kontrolní a inventurní činnosti. 
 
 

b) Správy kolejí a menz 
 

Správní celky jsou vytvořeny seskupením jednotlivých organizačních jednotek kolejí a 
menz do správ. Vedoucí správy řídí jednotlivé vedoucí kolejí a menz. Na základě územní 
dislokace je ustanoveno devět níže uvedených správ: 
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1. správa kolejí a menz 
 Praha 1, Voršilská 1 

- kolej Arnošta z Pardubic  
- kolej Jednota 
- kolej Petrská  
- menza Arnošta z Pardubic  
- menza Jednota 
- menza Právnická  

 
2. správa kolejí a menz  
 Praha 3, Slavíkova 22 

- kolej Švehlova 
- kolej Budeč 
- menza Budeč  
- menza Albertov 
     

3. správa kolejí a menz  
 Praha 6, Na Větrníku 18 

- kolej Na Větrníku 
- kolej Hvězda 

 
 
4. správa kolejí a menz  
 Praha 6, Radimova 12 

- kolej Kajetánka 
- kolej Komenského 
- menza Kajetánka 
- menza Sport 

 
 

5. správa kolejí a menz 
 Praha 8, Pátkova 3 

- kolej 17. listopadu 
- kolej I. Olbrachta 
- Nová kolej 
- menza Troja  

     
 
6. správa kolejí  
 Praha 4, Chemická 954  

- kolej Otava 
- kolej Vltava 
 
 

7. správa kolejí a menz v Hradci Králové 
 Hradec Králové, Na Kotli 1147 

- kolej Na Kotli  
- kolej Jana Palacha 
- menza Na Kotli 
   
     

8. správa kolejí a menz v Plzni  
 Plzeň, Bolevecká 34  

- kolej Bolevecká    
- kolej Heyrovského 
- kolej Šafránkův pavilon  
- menza Šafránkův pavilon 
    

 
9. správa kolejí a menzy 
 Praha 10, Weilova 2 

- koleje Hostivař 
- menza Hostivař 
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Organizační jednotky jsou dále členěny na střediska. Seznam středisek se stanovením 
řídících vazeb vydává ředitel formou opatření. Číslo střediska je pětimístné a je tvořeno 
tak, že na první pozici je číslo správy, na druhé pozici je v případě kolejí číslo 1, pro 
menzy číslo 2, zbývající 3 pozice blíže specifikují dané středisko.   
 

 
 

3. Blokové organizační schéma 
 

Blokové organizační schéma KaM je nedílnou součástí tohoto opatření. Řídící vazby jsou 
v něm znázorněny graficky. 

 
 

 4. Závěrečná ustanovení 
 

Toto Opatření ředitele nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho vydání. 
 
 Opatření ředitele bylo projednáno Radou Kolejí a menz dne 22. 2. 2010. 

 
 
 
 
 

              Ing. Mojmír  B é m , v.r. 
                                  ředitel Kolejí a menz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Blokové organizační schéma Kolejí a menz 

 


