Základní organizace OS KOVO ABB EJF Brno
Se sídlem Vídeňská 117, Brno 619 00
Organizační číslo: 031808

Stravovací komise
I. Základní ustanovení
1. Základní organizace OS KOVO ABB EJF a.s. Brno je ve smyslu § 9 bodu b a § 36 bodu 3 Kolektivní
smlouvy zřizovatelem stravovací komise.
2. Provoz komise řídí předseda Stravovací komise, který je delegován V ZO OS KOVO a je členem
výboru.

II. Členství ve stravovací komisi
1. Předseda stravovací komise delegován z V ZO OS KOVO, člen V ZO OS KOVO
2. Členové dobrovolníci z řad zaměstnanců ABB, lokalita Vídeňská, jde o zastoupení všech strávníků,
členem nemusí být jen odboráři.
3. Počet členů komise není omezen a měl by být lichý.
4. Pravomoci členů a předsedy komise vystupovat ve vztahu k dodavateli služby, provozu a přípravy
hromadného stravování. Jednotlivec je povinen plnit úkoly sjednané a přidělené v rámci komise.
5. Členství v komisi je dobrovolné a není nijak odměňováno.
6. Skutečné náklady člena Komise na výkon svojí činnosti jsou uhrazeny zřizovatelem Komise v plné
výši.
7. Seznam členů Stravovací komise je veden samostatně v souladu se zásadami pro ochranu osobních
údajů.

III. Definice rozsahu činnosti a působení komise
Stravovací komise postupuje ve své činnosti podle Smlouvy odběratele / ABB BRNO, Vídeňská / a
dodavatele / EUREST PRAHA /. Stravovací komise nemá výkonnou moc, má funkci poradního orgánu a
předkládá vedení ABB Brno a vedení provozu jídelny / EURESTU / návrhy k řešení problémů a ke zlepšení
služeb.
Stravovací komise vykonává laickou kontrolu, včetně namátkových kontrol Kalkulačních listů.
Člen komise musí při vstupu do výrobních prostorů mít platný zdravotní průkaz (vystavený obvodním
lékařem) Náklady na vyřízení průkazu na základě dokladu uhradí ZO OS KOVO.
Cílem stravovací komise je zlepšení poskytovaných služeb, zlepšení komunikace mezi ABB a dodavatelem /
EUREST /.
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Zaměstnanci lokality Vídeňská mají možnost se svými připomínkami obracet denně na vedení Eurestu
přímo při výdeji stravy, nebo přes linii vedoucích a nadřízených v ABB struktuře, nebo i na stravovací
komisi.
Připomínky jsou stravovací komisí evidovány a řešeny hromadně.
Příjem připomínek lze ústně, písemně, mailem i telefonicky.
Výstupy z jednání, zápisy lze rozšiřovat prostřednictvím jednání V ZO OS KOVO nebo dle platných pravidel
přes webové stránky ZO.
Komunikace mezi členy komise se za oficiální výstup nepovažuje.
Vztahy mezi komisí a ABB zajištuje především předseda komise nebo předseda ZO OS KOVO.

IV. Praktická činnost komise - schéma
ü 1 x čtvrtletně schůzka komise v prostorách jídelny, min. počet členů komise 3
ü 1 x ročně prohlídka areálu jídelny, výdejny stravy a technických i přípravných prostor výroben a
skladů potravin. Organizačně zabezpečí po dohodě s vedením EURESTU
předseda ZO. Náklady na hygienické pomůcky nebo oblečení hradí dodavatel stravy
/ EUREST /, pokud nebude dohodnuto jinak.
Na ročních kontrolách také bude předložena základní agenda kontrol vedených
orgány hygienické a zdravotní služby.
Ochutnávku potravin, specialit nebo novinek lze po dohodě obou stran nabídnout
kdykoliv, zejména na jednání komise.
ü Mimo tyto uvedené kontroly lze kdykoliv svolat jednání komise aktuálně podle potřeby
v prostorách ZO OS KOVO nebo po dohodě v prostorách dodavatele.

V. Závěrečné ustanovení, hlavní cíle
Komise je uznávána oběma stranami zmiňovanými v tomto textu.
Cílem činnosti je společná reprezentace zájmů zaměstnanců ABB, lokality Brno a členů Klubu důchodců, stravujících
se v zařízení – jídelně lokality Brno, Vídeňská.
Cílem je udržení a zvyšovaní kvality poskytovaných služeb, zaváděním novinek a změn, uspokojováním potřeb
strávníků.
Tento dokument je projednán a schválen V ZO OS KOVO

V Brně dne 16. 3. 2016

Jiří Bohdan
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