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DODATEK č. 48 

k Opatření ředitele č. 14/2013 

Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 

 

1. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací a jejich zástupců (Václav 

Kredba) v menze Na Kotli a v bufetu UHK  v Hradci Králové a v kolejích Heyrovského, 

Šafránkův pavilon a Bolevecká (Lenka Stulíková) v Plzni, pracovníků odpovědných za 

věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace (Václav 

Kredba)   v menze  Na Kotli v Hradci Králové. V systému elektronických podpisů se mění 

zástupce (V. Kredba) příkazce operace  a to v oblasti elektronického schvalování došlých 

faktur a vystavených objednávek v menze Na Kotli a v bufetu UHK a přistupuje další zástup 

za vedoucí kolejí v Plzni (Lenka Stulíková). 

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

a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace ve středisku kolej Švehlova – 

hlavní pokladna koleje, pokladna v ubytovací kanceláři a ve výdejně studených jídel 

Švehlova z důvodu změny příjmení stávající ubytovatelky (paní Hana Žoledziewská je nyní  

Hana Žáčková). 

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

a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace  v ubytovací kanceláři ve 

středisku kolej Šafránkův pavilon (nová ubytovatelka Mgr. Tereza Faistová).  

4. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací (Eva Gačová) v koleji 

Kajetánka z důvodů dlouhodobé nemoci stávající vedoucí koleje. V systému elektronických 

podpisů v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek 

v koleji Kajetánka přistupuje další schvalovatel jako zástup za vedoucí koleje Kajetánka 

(Eva Gačová). 

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání 1. 11. 2019. 

 

          Mgr.   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 



 

 


