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DODATEK č. 51 

k Opatření ředitele č. 14/2013 

Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 

1. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech pracovníků odpovědných za věcnou správnost 

a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace v ubytovací kanceláři koleje Na 

Větrníku (paní Alena Krčmářová) a koleje Hvězda (paní Petra Čermáková).  

2. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací, vedoucích pracovníků 

(pověřená řízením vedoucí kolejí paní Eva Gačová), pracovníků odpovědných za věcnou 

správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace v kolejích Otava a 

Vltava  a ve výdejně studených jídel tamtéž,  v systému elektronických podpisů  se mění 

nově příkazce operace  a to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a 

vystavených objednávek (Eva Gačová) v kolejích Otava a Vltava.   

3. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací a správce rozpočtu, vedoucích 

pracovníků (vedoucí EÚ Ing. Jana Guregová), pracovníků odpovědných za věcnou 

správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace v hlavní pokladně 

ředitelství,  v systému elektronických podpisů  se mění nově příkazce operace a správce 

rozpočtu to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek 

(Ing. Jana Guregová).   

4. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací a správce rozpočtu, vedoucích 

pracovníků (vedoucí TÚ Ing. Radovan Pecháček), pracovníků odpovědných za věcnou 

správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí (Bc. Petr Švec, J. Dančevský, L. 

Vondrová), v systému elektronických podpisů  se mění nově příkazce operace a správce 

rozpočtu to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek 

(Ing. Radovan Pecháček).   

5. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech hlavní účetní a vedoucí Ekonomického útvaru 

(nově  Ing. Jana Guregová) a pracovníků odpovědných za zaúčtování dokladů a 

přezkoušení formální správnosti účetních dokladů, pracovníci odpovědní za zaúčtování 

dokladů a přezkoušení formální správnosti účetních i neúčetních dokladů se nemění 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem vydání a  účinnosti 1. 7. 2020. 

 

          Mgr.   Ing. Jiří   M a c o u n,v.r.    
                                                          ředitel Kolejí a menz           

 

zpracovala: M. Halámková 



 


