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UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY, Zvoníčkova 5, Praha 6 

čj.UKKaM/253826/2019 
Praha, 3. 9. 2019 

 

DODATEK č. 47 

k Opatření ředitele č. 14/2013 

Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 

1. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací, vedoucích pracovníků (nová 

vedoucí Ing. Jana Haimannová  a jejich zástupců (Alena Dítětová) v menze Na Kotli v H. 

Králové, pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich 

pravomocí pro pokladní operace (Alena Dítětová a Ing. Jana Haimannová) v menze  Na 

Kotli v Hradci Králové, v systému elektronických podpisů se mění příkazce operace  a to v 

oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek (Ing. Jana 

Haimannová, zástup A. Dítětová. 

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

vedoucí (Jiří Jung)  a jejich zástupců (Veronika Kasalová) ve Studentském klubu – 

SKC,  bufetu Karolinum a kavárně U Rotlevů, pracovníků odpovědných za věcnou 

správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace (Veronika Kasalová) 

v SKC, v systému elektronických podpisů se mění příkazce operace  a to v oblasti 

elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek (J. Jung, zástup V. 

Kasalová). 

3. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací a jejich zástupců  (Milan 

Chrapo) v menze Právnická a v bufetu Právnická, pracovníků odpovědných za věcnou 

správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí  jako zástup pro schvalování pokladních 

operací (Milan Chrapo) v pokladnách menzy a bufetu Právnická, v systému elektronických 

podpisů se mění zástupce příkazce operace  a to v oblasti elektronického schvalování 

došlých faktur a vystavených objednávek ((Milan Chrapo). 

4. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací a jejich zástupců  (Radek 

Vančura) ve Výdejně studených jídel Otava, pracovníků odpovědných za věcnou správnost  

(Radek Vančura) v pokladně  Výdejny studených jídel Otava. Změna v podpisových 

vzorech pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich 

pravomocí pro pokladní operace v ubytovací kanceláři v kolejích Otava a Vltava (Radek 

Vančura, Bohumila Soukupová). 

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

a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace (peněžní záloha) ve středisku 

ředitelství, z důvodů změny příjmení odpovědné osoby, vedoucí OSÚ. V souvislosti s tím 

jsou provedeny změny příjmení v systému elektronického vystavování a schvalování 

objednávek, došlých faktur elektronickými podpisy (Bc. Lenka Korček). 
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Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání 3. 9. 2019. 

 

 

 

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

 

 

           

Zpracovala: M. Halámková, vedoucí KÚ 

Rozdělovník: vedoucí odborných útvarů ředitelství, kteří dále postoupí svým podřízeným vedoucím 

organizačních jednotek kolejí a menz dle potřeby 

 


