Statut a organizační řád
Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
__________________________________________________________________________________
Tento Statut a organizační řád Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále též jen
KaM) je vydán v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 4 písm. a) Statutu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (dále též jen JU či univerzita) a stanoví postavení, funkci a vnitřní organizační uspořádání
Kolejí a menz JU a činnosti, které zabezpečují.
ČÁST PRVNÍ

STATUT KOLEJÍ A MENZ
Článek 1
Základní ustanovení
1. Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen zákon), a článku 12 Statutu JU
jsou KaM součástí univerzity, jako její účelové zařízení pro ubytování a stravování zejména
členů akademické obce (studentů a zaměstnanců JU), příp. další činnosti.
2. V čele KaM je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor JU. Ředitel je odpovědný za veškerou
činnost rektorovi JU.
3. Mzdu ředitele stanoví rektor JU.
4. Ředitel KaM je oprávněn rozhodovat a jednat za univerzitu ve věcech týkajících se KaM, a to
v rozsahu dle čl. 16 Statutu JU a aktuálně platných vnitřních předpisů JU.
Ředitel KaM:
a) je přímo podřízen a odpovídá za svoje činnosti rektorovi,
b) rozhoduje ve věcech pracovněprávních u zaměstnanců KaM,
c) přímo řídí vedoucí ekonomického útvaru, vedoucího útvaru kolejí, vedoucího útvaru
menzy, vedoucího útvaru technické údržby,
d) rozhoduje o opatřeních souvisejících s výsledky kontrol,
e) rozhoduje o opatřeních souvisejících s výsledky interních auditů,
f) schvaluje návrh ročního plánu kontrolní činnosti,
g) uzavírá smlouvy související s hlavní a doplňkovou činností KaM,
h) jeho působnost, pravomoci a odpovědnosti funkce jsou přímo definované zákonem o
vysokých školách, statutem, interními předpisy,
i) plní úkoly stanovené rektorem.
5. Jednat za univerzitu ve věcech týkajících se KaM mohou i další vedoucí pracovníci KaM uvedení
v organizačním řádu KaM.
6. Po stránce ekonomicko-správní jsou KaM řízeny rektorátem JU. KaM jsou financovány ze
státních rozpočtových zdrojů a vlastních příjmů a jsou oprávněny vykonávat doplňkovou
činnost k využití volné kapacity ubytovacího a stravovacího zařízení a za účelem získání dalších
finančních prostředků, s nimiž mohou hospodařit v souladu s obecně platnými právními
předpisy a vnitřními předpisy JU.
7. Při své činnosti se KaM řídí ustanoveními Statutu JU a vnitřními předpisy JU. Vlastní vnitřní
předpisy KaM vydávají, pokud to Statut JU nebo vnitřní předpisy JU umožňují.
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ČÁST DRUHÁ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KaM
Článek 1
Organizační uspořádání KaM
1. Organizační začlenění do JU a podřízenost KaM je stanoveno Statutem JU.
2. Z hlediska vnitřní organizace jsou KaM členěny následovně:
a) Ředitel
b) Útvar ekonomický
c) Útvar kolejí
d) Útvar menzy
e) Útvar technické údržby.
3. Správa kolejí a menz (dále jen SKM) je výkonným orgánem KaM, tvoří ji ředitel KaM a vedoucí
výše uvedených útvarů. SKM plní správní, hospodářské a organizační úkoly spojené s provozem
KaM, řídí provoz kolejí a menz JU v Českých Budějovicích.
4. Rozsah působnosti a činnosti jednotlivých organizačních jednotek se řídí vnitřními předpisy
KaM.
5. Provoz kolejí se řídí kolejním řádem a ubytovacím řádem, provoz menzy se řídí provozním
řádem menzy, schválenými ředitelem KaM.
Článek 2
Řízení KaM a jejich organizačních jednotek
1. V čele KaM je ředitel, jmenovaný rektorem JU.
2. Zástupcem ředitele je osoba písemně pověřená ředitelem.
3. V čele jednotlivých útvarů jsou vedoucí, kteří jsou přímo podřízeni řediteli.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut a organizační řád KaM byl projednán Akademickým senátem JU dne 12. června
2018.
2. Tímto Statutem a organizačním řádem KaM se zrušuje a nahrazuje Statut a organizační řád
KaM ze dne 1. 12. 1999.

Ing. Ivan Hájek
ředitel KaM JU v. r.
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