
Česká geologická služba 
Klárov 3, 118 21  Praha 1

Praha, 3. října 2017

Jednací řád stravovací komise v České geologické službě

Základní ustanovení

Stravovací  komise  je  poradním  orgánem  ředitele  ČGS  a  slouží  jako  prostředník  mezi
strávníky a dodavatelem obědů do jídelny v České geologické službě (dále ČGS), Klárov 3,
Praha 1. Jedná se o laickou kontrolní funkci (komise nemá právo provádět odborné kontrolní
funkce, nemá právo vstupu do prostor kuchyně).

Úkoly stravovací komise

Cílem činnosti stravovací komise je:

- zlepšení komunikace mezi strávníky a zástupcem dodavatele obědů do jídelny v ČGS,
Klárov 3, Praha 1

- zkvalitnění jídelníčků 
- sledování vlastní kvality pokrmů (přímá ochutnávka)
- předávání  požadavků  a  přání  strávníků  vedoucímu  odboru  hospodářsko-správního  a

zástupci dodavatele obědů
- nezávislé  informovování  strávníků  a  vedení  ČGS o  kvalitě  stravy  a  úrovni  kultury

stravování

Členství ve stravovací komisi

Členy a předsedu stravovací komise jmenuje a odvolává ředitel ČGS. 

Předseda, případně jím pověřený člen komise:

- svolává členy komise na jednání prostřednictvím e-mailu
- zve  na jednání  prostřednictvím  e-mailu  vedoucího  odboru  hospodářsko-správního,

zástupce  dodavatele  obědů  do  jídelny,  případně  i  předsedu  základní  odborové
organizace ČGS Praha

- řídí jednání 
- pořizuje zápis z jednání
- zajišťuje  vyvěšení  zápisu  na  intranetových  stránkách  základní  odborové  organizace

ČGS Praha

Členové:

Na jednání předávají informace, které získali od strávníků, vlastní názory a postřehy týkající
se stravování a spolupracují s předsedou.
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Jednání stravovací komise

- řídí její předseda nebo jím pověřený člen komise
- podle potřeby, avšak minimálně 1 x za čtvrtletí, každý člen komise navštíví jídelnu a

provede přímou ochutnávku např. tím, že sní některé jídlo, které si vybral den předem
z nabídky jídelníčku ke svému běžnému obědu  

- podle potřeby, avšak minimálně 1x za pololetí, se členové komise sejdou a projednají:
o kvalitu jídelníčku
o kvalitu stravovacích služeb
o kvalitu pokrmů
o požadavky a přání strávníků

- z každého jednání bude pořízen zápis, se kterým budou strávníci seznámeni jeho 
vyvěšením na web stránkách v záložce Organizační struktura, Rady a komise, 
Stravovací komise na link 
http://www.geology.cz/interni/organizace/komise/stravovaci-komise  

Vzor Zápisu z jednání stravovací komise:

Zápis z jednání stravovací komise konaného dne …………...

Přítomni: …………………………….…..

Omluveni: ………………………………..

Vyjádření komise ke:

1. kvalitě jídelníčku

2. kvalitě stravovacích služeb

3. kvalitě pokrmů

Projednání požadavků a přání strávníků

Jiné připomínky apod.

V Praze dne ………….

Podpisy přítomných:
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Jméno Podpis

Předseda komise

Vedoucí odboru 
hospodářsko-správního

Zástupce dodavatele 
obědů do jídelny

Předseda základní 
odborové organizace 
ČGS Praha

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele ČGS a účinnosti dnem 10. 10. 2017.

Dne 3. října 2017

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

ředitel ČGS
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