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Vyhláška k manipulaci s
Úvodní ustanovení 
Vyhláška k manipulaci s platební kartou upravuje podmínky pro používání platebních karet 
vydaných k bankovním účtům střediska.
Pravidla 
1. Oprávnění držitel 
Oprávněným držitelem karty může být vedoucí střediska, jeho zástupce nebo hospodář střediska. Středisko může požádat o vydání více karet pro všechny výše jmenované 
činovníky. Pokud je karet vydáno méně, rozhodne vedoucí střediska, kdo bude mít karty ve svém držení. 
2. Převzetí karty Po nástupu do funkce převezme oprávněný držitel kartu oproti podpisu na dokladu o převzetí 
karty.  
3. Použití karty 
Kartou lze vybírat hotovost z bankomatu, nebo jí platit za zboží nebo služby, které oprávněný činovník nakupuje jménem střediska.
4. Uchování dokladů Při použití platební karty je třeba uchovat prvotní doklad (výdej peněz z
z obchodu, faktura při objednání zboží přes epovinen předat na nejbližší střediskové rad 
Středisková rada může z těchto pravidel udělit výjimku.
Závěrečná ustanovení 
Vyhláška byla schválena střediskovou radou dne 
2015.   
Mgr. Martin Mašín, Ph.D. 
Vedoucí střediska  
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Tyto prvotní doklady je činovník zaúčtování. 
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