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

 

čj.UKKaM/26606/2020 
Praha, 30. 1. 2020 

 

DODATEK č. 49 

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 (nový 

vedoucí provozu Luděk Bradáč  a jeho zástupce paní Karolína Kuthanová v menze Arnošta 

z Pardubic, pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich 

pravomocí pro pokladní operace (Marie Jindrová a Karolína Kuthanová) v menze  Arnošta 

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

elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek (Luděk Bradáč, 

zástup K. Kuthanová) v menze Arnošta z Pardubic.  

2. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech zástupců příkazců operací (nově přistupuje 

paní Romana Fischerová) v menze Na Kotli a v bufetu UHK  v Hradci Králové, pracovníků 

odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro pokladní 

operace (Romana Fischerová)  v menze Na Kotli v Hradci Králové. V systému 

elektronických podpisů jako další zástupce příkazce operace  přistupuje  nově R. Fischerová 

a to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek 

v menze Na Kotli a v bufetu UHK. 

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

vedoucí provozu Petr Čermák), pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení 

rozsahu jejich pravomocí pro pokladní operace v menze Sport,  v systému elektronických 

podpisů přistupuje nově další příkazce operace  a to v oblasti elektronického schvalování 

došlých faktur a vystavených objednávek (Petr Čermák) v menze Sport.   

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

vedoucí provozu Jaroslava Košařová a její zástupce paní Irena Havlová) v menze a bufetu 

Hostivař, pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich 

pravomocí pro pokladní operace (Irena Havlová, Adéla Dlesková) v menze  a bufetu 

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

elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek (Jaroslava Košařová, 

zástup I. Havlová) v menze a bufetu Hostivař. Současně s tím budou zrušeny elektronické 

podpisy pro zaměstnance, kteří od účinnosti tohoto dodatku nebudou pracovat na pozicích 

v uzavřené menze Hostivař (P. Čermák). 

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

vedoucí provozu Eva Tichá a její zástupce paní Martina Kápičková) v menze a bufetu 

Jednota, pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich 
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pravomocí pro pokladní operace (Eva Tichá, Martina Kápičková) v menze  a bufetu Jednota, 

v systému elektronických podpisů se mění příkazce operace  a to v oblasti elektronického 

schvalování došlých faktur a vystavených objednávek (Eva Tichá, zástup M. Kápičková) 

v menze a bufetu Jednota. Současně s tím budou zrušeny elektronické podpisy pro 

zaměstnance, kteří od účinnosti tohoto dodatku nebudou pracovat na pozicích v uzavřené 

menze Jednota (L. Bradáč, K. Kuthanová). 

6. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech zástupců příkazců operací (nově přistupuje 

paní Jana Prokešová), pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu 

jejich pravomocí pro pokladní operace (paní Jana Prokešová) v Nové koleji v Brandýse nad 

Labem. V systému elektronických podpisů jako zástupce příkazce operace  přistupuje  nově 

J. Prokešová a to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených 

objednávek v Nové koleji v Brandýse nad Labem.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání 1. 2. 2020. 

 

          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 

 

 

 


