Zařazení pracovníků THS k 1. 10. 2006
• Boučková Elena
Finanční účetní – měsíčně zúčtovává účetní případy : spotřebu materiálu,
mzdy,OTE, faktury vydané, ev. přijaté, dopravu, známky ceniny a jejich
čerpání. Dále zúčtovává půjčky FKSP, odpisy majetku a náklady rozúčtovává
dle nákladových středisek úkolů a režií.
Tel.linka č.: 485 místnost č.: B03 – Kobit
• Filková Hana
Práce a mzdy – PaM – sestavuje plán pracovníků a mzdových prostředků
příslušného roku. Provádí soustavnou kontrolu dodržování čerpání všech
mzdových složek. Zpracovává smlouvy OOV (ostatní osobní výdaje).
Zastupuje paní Slavíková.
Tel. linka č.: 489 místnost č.: B06 – Kobit
• Slavíková Helena
Mzdová účetní- vyřizuje a proúčtovává veškerou agendu spojenou s výplatami
mezd a OOV
Tel. linka č.: 483 místnost č.: B05 – Kobit
• Vaňková Petra
Referent zásobování - vyhledává vhodné dodavatele, eviduje je a vybírá
nejvhodnější dodavatele pro požadované druhy zboží. Kontroluje faktury
z hlediska množství a jakosti zboží. V případě nutnosti vykonává funkci řidiče.
Tel. linka č. : 486 místnost č.: B02 – Kobit
• Kratochvílová Lenka
Pokladní – vyřizuje veškerý styk s bankami. Vydává stálé zálohy
pracovníkům, kteří je mají ředitelkou schválené. Vydává výplaty. Zajišťuje
zahraniční platby a vyřizuje devizová konta a jejich převody na běžný účet
ústavu.
Tel. linka č.: 484 místnost č.: B04 – Kobit
• Váňová Jana
Majetková účetní – vede evidenci veškerého dlouhodobého majetku a
ostatního drobného majetku, provádí inventury, zpracovává převodky mezi
uživateli, spolupracuje s finanční účetní a řídí se jejími pokyny.
Tel. linka 487 místnost č. B06 – Kobit
• Březinová Alena
Referent technického úseku – zajišťuje veškeré revize vyplývající ze zákona (
el. vedení i spotřebičů, výtahů, plynu a případně následné porevizní opravy).
Zařizuje majetkoprávní záležitosti ústavu ( převody nemovitostí, výpisy a
zápisy evidence majetku, archivy, katastrální úřady atd.). Likvidace faktur
telefonů a energií ústavu.

Tel. linka č.: 474 (i fax) místnost č. : 008
• Šafrová Dana
Personalistka a zahraniční cesty – vyřizuje agendu spojenou s nástupy a
výstupy pracovníků, vede osobní spisy. Vyřizuje prac. povolení pro cizince,
sepisuje žádosti o důchod. Vyúčtovává a zpracovává vyúčtování zahraničních
služebních cest.
Tel. linka č.: 482 místnost č. B06 – Kobit
• Klesnarová Ladislava
Pracovnice podatelny - přijímá a eviduje došlou a odesílanou poštu, zapisuje
faktury do knihy došlých faktur. Doručuje balíky určeným adresátům. Má na
starost ústavní prádlo – jeho předání do prádelny a rozdělení po vyprání.
Tel. linka č.: 415 místnost č. B01 – Kobit
• Versigan Ludvík
Vedoucí autoprovozu a řidič - řídí a organizuje autodopravu, objednává
pravidelné technické kontroly vozidel a stanovuje termíny pro běžnou a
základní údržbu vozů. Pravidelně kontroluje technický stav vozidel a navrhuje
ved. THS druh, rozsah a celkové náklady na nutně prováděné opravy.
Shromažďuje požadavky na dopravu a určuje rozdělení jízd. Spolupracuje
s pojišťovnou v případě nehody. Zajišťuje školení pro řidiče.
Tel. linka č.: 408 místnost č.: B01 (dočasně ještě 308)
• Klápa Daniel
Řidič, údržbář - Karlovka
telefon: 602 737 807
• Ryšavá Rena
Vedoucí kuchyně - vydává obědy, kontroluje jejich kvalitu, komunikuje
s dodavatelem obědů, vede a řídí pomocné síly v kuchyni. Má na starost
elektronický stravovací systém pro areál Lysolaje (vydává a eviduje čipy pro
strávníky)
Tel. linka č.: 400
• Gažíková Dagmar
Pomocná síla v kuchyni – řídí se pokyny vedoucí kuchyně
Tel. linka č.: 400
• Habertizalová Dana
Pomocná síla v kuchyni – řídí se pokyny vedoucí kuchyně
Tel. linka č.: 400
• Matoušek Jan
Zahradník - pěstování a ošetřování rostlinného materiálu, úprava zeleně
v okolí skleníku v areálu Lysolaje. Údržba technického vybavení skleníku.
Údržbář – úklid v okolí budovy a skleníku v areálu Lysolaje, především

v zimním období. Zajišťuje správu a opravu budovy v Lysolajích, včetně
drobných oprav dle pokynů ved. THS a ved. areálu.
Tel. linka č.:417 místnost : skleníky Lysolaje
ing. Kudlík, vedoucí THS

