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DODATEK č. 52 

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 (nově Jana 

Čermáková) v koleji Kajetánka, v kolejích Otava, Vltava a ve výdejně studených jídel 

Otava (nově Radek Vančura) a to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a 

vystavených objednávek ve vyjmenovaných střediscích. 

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

a vymezení rozsahu jejich pravomocí a v pokladně v ubytovací kanceláři koleje Bolevecká 

z důvodu nástupu nové ubytovatelky (paní Lucie Silovská). 

3. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací  v kolejích v Plzni, Otava, 

Vltava  a Komenského z důvodů jmenování nových pracovníků (paní Lenka Stulíková, 

Martina Dolejší, Helena Soukupová) do vedoucích pozic v uvedených střediscích a to 

v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek ve 

vyjmenovaných střediscích a pro schvalování pokladních operací v pokladnách středisek a 

v ubytovacích kancelářích tamtéž. 

4. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací  pro vyjmenovaná střediska  

(menzy Budeč, Arnošta z Pardubic, kavárna U Rotlevů a bufet Karolinum) v Praze po dobu 

jednoho měsíce od 1. 8. do 31. 8. 2020 a to z  důvodů jmenování nového  pracovníka (pan 

Martin Jindra) do vedoucí  pozice v uvedených střediscích a to v oblasti elektronického 

schvalování došlých i vystavených faktur a vystavených objednávek ve vyjmenovaných 

střediscích a pro schvalování pokladních operací v pokladnách středisek tamtéž. 

5. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací a správců rozpočtu  ve 

středisku ředitelství KaM po dobu jednoho měsíce od 1. 8. do 31. 8. 2020 z důvodů 

skončení pracovního poměru  stávajícího vedoucího Útvaru stravovacích služeb. V oblasti 

elektronického schvalování došlých faktur (střediska)  a vystavených objednávek 

(ředitelství) schvaluje pan Marek Lukáš, FBS schvaluje,  jako PO pan Radek Rafaj, jako SR 

schvaluje paní Hana Jankovská, která je zároveň  zástupcem PO a  v tom případě schvaluje 

jako SR pan Marek Lukáš.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání 1. 8. 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 



 

 


