
 

Podpisový vzor správce rozpočtu, pracovníků odpovědných za cenu a věcnou 
správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí 

pro pokladní operace 

 

Název organizační jednotky: menza Albertov, Albertov 7a, Praha 2 

 

Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího organizační jednotky: dispoziční oprávnění pro 
rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky pro hospodářské operace vyplývající 
z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě 
schváleného rozpočtu, dispoziční oprávnění pro schvalování pokladních operací v pokladně 
menzy Albertov za podmínky, že správce rozpočtu není současně příkazcem operace a příkazce 
operace není současně správcem rozpočtu: 

 

  Správce rozpočtu (vedoucí organizační jednotky) 

 

Jméno a příjmení Identifikace rozpočtových prostředků Podpisový vzor 
Horák Václav věcná správnost a ceny, pokladní 

hotovost, vedoucí organizační jednotky 
 

Procházková Helena věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, zástup za vedoucí organizační 
jednotky v době jeho nepřítomnosti 

 

Gajdušková-Marková Věra věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny, karty, zástup za 
účetní-pokladní   

 

 
Vymezení rozsahu pravomocí: dispoziční oprávnění pro pokladní operace, pro vystavování 
pokladních dokladů pokladny menzy Albertov  

 

Pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich 
pravomocí 

 

Jméno a příjmení Identifikace rozpočtových 
prostředků 

funkce Podpisový vzor 

Gajdušková-Marková 
Věra 

věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny, karty   

pokladní - hospodyně  

Procházková Helena věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny, karty, zástup za 
pokladní v době její nepřítomnosti 

účetní - pokladní  

Košová Hana  věcná správnost a ceny, 
podepisování výstupů pokladen 

referentka ÚSS   

 

 

Datum platnosti: od 1. 1. 2014 
  
 
Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory. 
 

 



 

 

Podpisový vzor správce rozpočtu, pracovníků odpovědných za cenu a věcnou 
správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí 

pro pokladní operace 

 

Název organizační jednotky: výdejna HTF, Pacovská 350, Praha 4 

 

Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího organizační jednotky: dispoziční oprávnění pro 
rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky pro hospodářské operace vyplývající 
z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě 
schváleného rozpočtu, dispoziční oprávnění pro schvalování pokladních operací v pokladně 
výdejny HTF za podmínky, že správce rozpočtu není současně příkazcem operace a příkazce 
operace není současně správcem rozpočtu: 

  

Správce rozpočtu (vedoucí organizační jednotky) 

 

Jméno a příjmení Identifikace rozpočtových prostředků Podpisový vzor 
Horák Václav věcná správnost a ceny, pokladní 

hotovost, vedoucí organizační jednotky 
 

Procházková Helena věcná správnost a ceny, pokladní hotovost, 
ceniny, karty, zástup za pokladní v době její 
nepřítomnosti 

 

Gajdušková-Marková Věra věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny, karty, zástup za 
účetní-pokladní   

 

 
Vymezení rozsahu pravomocí: dispoziční oprávnění pro pokladní operace, pro vystavování 
pokladních dokladů pokladny výdejny HTF  

 

Pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí 

 

 

Jméno a příjmení Identifikace rozpočtových 
prostředků 

funkce Podpisový vzor 

Daniela Vítová  věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny  

vedoucí střediska  

Hana Košová věcná správnost a ceny, 
podepisování výstupů pokladen 

referentka ÚSS   

 

 

Datum platnosti: od 1. 1. 2014 
  
 
Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory. 
 
 
 
 

 



Podpisový vzor správce rozpočtu, pracovníků odpovědných za cenu a věcnou 
správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí 

pro pokladní operace 

 

Název organizační jednotky: výdejna Karolinum, Kamzíkova 4, Praha 1 

 

Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího organizační jednotky: dispoziční oprávnění pro 
rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky pro hospodářské operace vyplývající 
z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě 
schváleného rozpočtu, dispoziční oprávnění pro schvalování pokladních operací v pokladně 
výdejny Karolinum za podmínky, že správce rozpočtu není současně příkazcem operace a příkazce 
operace není současně správcem rozpočtu: 

  

Správce rozpočtu (vedoucí organizační jednotky) 

 
Jméno a příjmení Identifikace rozpočtových prostředků Podpisový vzor 

Horák Václav věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, vedoucí organizační jednotky 

 

Procházková Helena věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, zástup za vedoucí organizační 
jednotky v době jeho nepřítomnosti 

 

Gajdušková-Marková Věra věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny, karty, zástup za 
účetní-pokladní   

 

 

  Vymezení rozsahu pravomocí: dispoziční oprávnění pro pokladní operace, pro 
vystavování pokladních dokladů pokladny výdejny Karolinum  

 

Pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí 

 

 

Jméno a příjmení Identifikace rozpočtových 
prostředků 

funkce Podpisový vzor 

Marie Šlapanská věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny  

pokladní – pracovnice 
provozu 

 

Hana Rybová věcná správnost a ceny, pokladní 
hotovost, ceniny, zástup za pokladní 
v době její nepřítomnosti 

kuchařka  

Hana Košová věcná správnost a ceny, 
podepisování výstupů pokladen 

referentka ÚSS    

 

 

Datum platnosti: od 1. 1. 2014 
  
 
Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory. 
 
 


