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Jednací řád Likvidační komise České geologické služby 
 
 

1. Základní ustanovení 
 

Likvidační komise (dále LK) je poradním orgánem ředitele, který projednává další postup využívání, vyřazení a 
likvidace movitého majetku České geologické služby (dále ČGS). 
 
 

2. Úkoly a působnost 
LK posuzuje způsob nakládání s movitým majetkem organizace (majetek) tak, jak je definován ve Směrnici ře-
ditele evidence, účtování, oceňování, odpisování, vyřazování a likvidace majetku a zásob v České geologické 
službě (dále Směrnice) v platném znění a to na základě návrhů dosavadních uživatelů majetku v souladu 
s touto Směrnicí. 
 
LK posuzuje fyzický stav majetku, jeho funkčnost, technickou úroveň a další použitelnost  a navrhuje možnost 
jeho dalšího využití nebo vyřazení z evidence v souladu se Směrnicí. 
LK si může vyžádat další odborné posouzení odpovědnými zaměstnanci ČGS (např. z oboru informatiky, labo-
ratoří apod. ) nebo externími odborníky (servis, znalecký posudek apod.). 
 
 

3. Složení komise 
Složení komise jmenuje ředitel ČGS pro jednotlivá pracoviště ČGS – Praha Klárov, Praha Barrandov, Praha Kos-
telní a pracoviště Brno včetně pracoviště Jeseník. 
Návrhy na jmenování členů LK předkládá řediteli předseda LK, návrh na jmenování předsedy LK předkládá 
řediteli ekonomický náměstek po dohodě s odbornými vedoucími. 
Každá LK se sestává z předsedy a minimálně dvou členů LK. Přítomen na jednání LK musí být minimálně před-
seda a dva členové LK.  
Ředitel jmenuje LK ve složení zaměstnanců : 
 
 

1. Praha – Klárov 
Předseda : Ing. Jiří Soukup 
Členové  : 
RNDr. Darja Skácelová 
RNDr. Jan Čurda 
Lenka Koppová 
Drahomíra Lewandowská 
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2. Praha – Barrandov 
Předseda : RNDr. František Veselovský 
Členové  : 
Ing. František Bůzek, CSc. 
Gabriela Mucková 
Ing. Ilja Knésl 

 
 

3. Praha – Kostelní 
Předseda : Blanka Hroňková 
Členové  : 
Ing. Michaela Hlubučková 
Jitka Janatková 
Ivana Voženílková 

 
 

4. Brno a Jeseník 
Předseda : Ing. Jan Šikula, Ph.D. 
Členové  : 
Mgr. Jan Vít, Dr. 
Mgr. Václav Pospíšil 
Dagmar Bartošková 

 
 
 

4. Postup projednávání 
 

LK ČGS projednávají návrhy na nepotřebnost dle potřeby, minimálně však 1x do roka. Návrhy na nepotřebnost 
jsou LK předkládány v souladu s postupy uvedenými ve Směrnici. 
V případě souhlasného vyjádření LK k návrhu na nepotřebnost komise navrhuje rovněž způsob likvidace v sou-
ladu se Směrnicí. 
LK pořizuje ze svého jednání zápis z jednání LK (dále Zápis)  , který obsahuje náležitosti uvedené ve Směrnici. 
LK předává Zápis s jednání řediteli organizace ke schválení.  
Za svolání, organizaci a zápis z jednání LK je odpovědný její předseda. 
Ředitelem schválený Zápis je předán zpět předsedovi LK, který zajistí jeho včasné předání včetně všech příloh 
do oddělení majetku a investic ČGS (dále OMI).   
Pověřeným zaměstnanec OMI provede potřebné změny v evidenci majetku ve spolupráci s hlavní účetní. 
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
Tento jednací řád ruší Jednací řád LK ČGS ze dne 24.9.2013 včetně dodatků a předchozí jmenování členů LK. 
 
 
 
V Praze dne 5.10.2021 
 
        
                                                                        Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 
                                                                                                    ředitel 
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