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UNIVERZITA KARLoVA v PRAZE, KoLEJE A MENZY, voRŠILsKÁ 1, PRAHA 1

oPATŘENÍ ŘBntrBlE č. 7 t2oo5

V Praze dne 14.9.2005
Č.j. azarcs

Na základě změny financování vysokoškolských kolejí související se změnou dotační

politiky vysokým šrotam a na základě výsledku hospodaření Kolejí a menz jsem

ioznoár ó zmcne úkolů, kompetencí a charakteru pracovních činností v Kolejích a

menzách. Z toho následně vyplývá i rozhodnutí o sníŽení stavu zaměstnancŮ za

úeét"' zvýšení efektivnosti práóe. Toto rozhodnutí je organizační změnou, v důsledku

nz '" .irz" zaměstnanec podle s 46 odst.1' písm. c) zákoníku práce stát

nadbytečným.

V důsledku této organizacnízměny probíhajícíu zaměstnavatele k 1.10.2005, dochází
k zásadnízměně pracovních míst na 5.správě kolejí a m€nz:

1) Z důvodu uzavření provozu budovy c, původní menzy 17.listopadu,

k 1.1o.2oo5 a s ohledem na déletrvající zrušení provozu vzduchotechnického
zařízení v suterénech budovy A i B po povodních V roce 2002 došlo ke

značnému úbytku pracovních povinností pracovníků velína. Současně dochází
ke změně provozu vrátnice budovy B. Z uvedených důvodů se ruší tato

pracovní místa: 4x strojník-dispečer, - 1x dispečer-elektrikář, 1x

bl"ktrom"chanik, 2x elektrikái a 2x vrátný. Všechna uvedená pracovní místa
jsou v reŽimu nerovnoměrně rozvžené pracovní doby v nepřetžitém provozu'
'Současně 

s tÍm vzniká potřeba ziÍzení 5 nových pracovních míst, a to strojník-

dispečer s kumulací funkce vrátného, s názvem ''technický vrátný'' a pro

elektroúdžbu zřízení 1 místa denního elektrikáře.
2) Změna z celoročního provozu na provoz zimní a letní, pracoviště Brandýs nad

Labem, kolej Houštka. K zajištění zimního provozu je zcela postačující

obsazení 2 pracovních míst topič_údžbář. ostatní pracovní místa budou
zrušena' Jedná se o 1 místo vedoucí střediska, 1 místo ubytovatelka_

hospodářka, 4 místa vrátných a 2 místa uklízeček. Letní provoz bude řešen
formou brigádnické výpomoci.

Toto opatření ředitele vstupuje v platnost dnem 15.9.2005.
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