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OPATŘENÍ KVESTORA č. 1/2021 
k přijetí organizační změny na Kolejích a menzách UK podle § 52 písm. c) 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění  
 
S ohledem na skutečnost, že je již ode dne 14. 10. 2020 vládou České republiky 
omezen provoz vysokých škol tak, že bylo v ubytovacích zařízeních vysokých škol 
zakázáno poskytování ubytování všem studentům vysokých škol, kteří mají na území 
České republiky jiné bydliště (a to s výjimkou vládou České republiky vymezeného 
okruhu osob), přičemž aktuální pandemická situace v České republice je nadále 
kritická a není zřejmé, kdy dojde k jejímu zlepšení, rozhodl jsem na základě 
personálního auditu a výsledků hospodaření Univerzity Karlovy, součásti Koleje a 
menzy, o organizační změně spočívající ve snížení stavu zaměstnanců v rámci této 
součásti Univerzity Karlovy, a to za účelem snížení provozních nákladů a zvýšení 
efektivnosti práce ke dni 1. 6. 2021, kdy budou zrušeny následující pracovní pozice: 
 

- kuchař/kuchařka menza Albertov (středisko 22021) 
- prac. v obch. provozu menza Albertov (středisko 22021) 
- pracovník/pracovnice provozu menza Albertov (středisko 22021) 
- kuchař/kuchařka výdejna HTF (středisko 22025) 
- pracovník/pracovnice provozu menza Právnická (středisko12071) 
- kuchař/kuchařka menza Budeč (středisko 22041) 
- vedoucí střediska Bufet a výdejna LF v Plzni (středisko 82203) 
- finanční účetní ekonomický útvar ředitelství (středisko 101091) 

Po přijetí tohoto opatření bude situace opětovně vyhodnocena a v návaznosti na to 
bude rozhodnuto o případných dalších organizačních změnách, bude-li takové 
opatření nutné. 

Toto opatření je rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně, v jejímž důsledku 
se zaměstnanci na shora uvedených pracovních pozicích mohou stát pro 
zaměstnavatele nadbytečnými ve smyslu ust. § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění. 
 
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 6. 2021 
         
 
V Praze dne 24. 3. 2021 
 
 
       JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.  v. r. 

 kvestor 


