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 Liberecký kraj 

 

 

Zastupitelnost pracovníků 
 

Pro případ nepřítomnosti jednotlivých pracovníků Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou platí 

pravidla:  

 v případě nepřítomnosti pracovníka se mohou ostatní zaměstnanci i další osoby obracet 

na zastupující osobu 

 v případě nepřítomnost zastupovaného i zastupujícího pracovníka mají možnost své 

záležitosti řešit s náhradním zastupujícím nebo jeho nadřízeným nebo s ředitelkou D 

 

Pracovník Pozice Zastupující Náhradní zastupující 

Mgr. Helena Housová Ředitelka zástupce ředitelky personalistka 

Bc. Svatava Kučerová  Ekonomka účetní ředitelka 

Svatava Kučerová Pokladní pokladní klientů účetní 

Soňa Zuzánková Pokladní klientů ved.soc.pracovnice zástupce ředitelky 

Jana Chmelíková Personalistka zástupce ředitelky ředitelka 

Kateřina Kubátová Dis. 
Vedoucí sociální 

pracovnice 
metodik ředitelka 

Vlasta Adámková  
Vedoucí 

ošetřovatelské péče 
Iva Stojanová Dana Jechová 

Jana Jindřišková Vedoucí odd. 0,1 aktivizační pracovník1 aktivizační pracovník 0 

Hana Kozáková Vedoucí odd. 2,3 aktivizační pracovník 3 aktivizační pracovník 2 

Soňa Zuzánková Pokladní klientů ved.soc.pracovnice zástupce ředitelky 

Zbyněk  Salač        Vedoucí kuchař hospodářka kuchař ve směně 

Radomíra Breuerová Hospodářka ved. kuchař zástupce ředitelky 

Miroslav Voborský Údržba Andrej  Halža 

 

zástupce ředitelky 

 

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 
příspěvková organizace 

  Dolní Rokytnice 291 

512 44 Rokytnice nad Jizerou 
 



   

Iveta Mrázková Úklid Hana Jiroušová personalistka 

Alena Jónová Prádelna švadlena personalistka 

 

Upozornění: 

1. Zastupovaní jsou povinni oznámit ředitelce a zastupujícím svoji nepřítomnost, předat 

jim potřebné informace, dokumentaci nebo zajistit přístup k potřebným dokumentům. 

2. Jednotliví zastupující i náhradní zastupující znají své kompetence v rámci zastupování 

(po dohodě o rozsahu se zastupovaným) tak, by zajistili základní chod úseku a jsou 

povinni ho dodržovat.  

 

Kompetenční tabulka 

 
Pracovník Pracovník Zastupující 

Podepisování dovolených, propustek, přesčasů a 

výkazů práce 
vedoucí úseku viz. Zastupitelnost pracovníků  

Jednání se žadateli o službu 
vedoucí sociální 

pracovnice 
metodik 

Podpis smlouvy klientem,  ředitelka zástupce ředitelky 

Hlášení notáři 
vedoucí sociální 

pracovnice 
metodik 

Kulturní akce pro klienty 
aktivizační 

pracovník 
aktivizační pracovník  

Prodejní akce 
aktivizační 

pracovnice 
ředitelka 

Schvalování použití služebního automobilu ředitelka 
zástupce ředitelky , 

personalistka 

Povolování služebních cest  ředitelka vedoucí oddělení 

Podávání zprávy ze služební cesty  vedoucí úseku viz. Zastupitelnost pracovníků 

Odevzdání cestovního příkazu personalistka zástupce ředitelky 

Vyplácení cestovních náhrad pokladní pokladní klientů 

Výplata mezd  pokladní zástupce ředitelky 

Proplácení účtů  zástupce ředitelky pokladní klientů 

Proplácení účtů za materiál pro aktivizaci klientů 
aktivizační 

pracovník 3 
zástupce ředitelky 



   

Změna pracovní smlouvy  ředitelka personalistka 

Nejasnosti týkající se náplně práce vedoucí úseku personalistka 

 

 

Tato příloha vnitřního předpisu platí od 1.7.2019  od a nahrazuje přílohu z 1.3.2016 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Helena Housová 
          ředitelka DD 

 

 

V Rokytnici nad Jizerou 30.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


