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Praha dne 29. 9. 2020 

 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
Vážený pane   
 
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, IČ: 712 12 311, se sídlem Vršovická 1429/68, 
Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále jen „povinný subjekt“) dne 15. 9. 2020 obdržela Vaši žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“). V této žádosti nás žádáte o poskytnutí následujících informací:  

1) Jak je poradenství kuchaře, pana (dále jen „dotčená osoba“) honorováno; 

2) Jak dlouho bude dotčená osoba s povinným subjektem spolupracovat;   

3) Kolik peněz bude poradenství dotčené osoby povinný subjekt stát; 

4) A co za dané peníze jídelny získají a v jakém rozsahu, bavme se i o počtu hodin konzultací.  

Informace, jejichž poskytnutí se žadatel ve své žádosti o informace domáhá, jsou osobními údaji dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), 
jelikož jde o informace přiřazené ke konkrétní osobě kuchaře, pana J  

Povinný subjekt se proto dotčené osoby dotázal, zda s poskytnutím informací, které jsou předmětem žádosti 
žadatele, souhlasí. Dotčená osoba poskytnutí výše uvedených požadovaných informací odsouhlasila 
prostřednictvím e-mailu ze dne 24. 9. 2020 adresovaným povinnému subjektu.  

Níže se povinný subjekt postupně vyjádří k všem třem dotazům žadatele: 

1) Dotčená osoba pracuje u povinného subjektu na základě pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr. 
Plat dotčené osoby je v souladu s § 123, § 124 odst. 4 a § 131 odst. 1 zákoníku práce a nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanoven ve výši 

2) Dotčená osoba uzavřela s povinným subjektem pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 

3) Odpověď na třetí dotaz v podstatě plyne z předchozích dvou odpovědí. Dotčené osobě je vyplácen 
měsíční plat stanovený v souladu s § 109 a násl. zákoníku práce dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
délka spolupráce není určena. 

4) Náplň práce byla dotčené osobě v souladu se zákoníkem práce stanovena následovně: 
a. Zajištuje tvorbu a zavádění systému kvality stravování veřejných služeb v organizaci. 
b. Tvorba vnitřních nebo aplikace oborových standardů kvality stravování a metod sledování a 

měření kvality stravování včetně provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru pro 
zaměstnance provozoven, zvyšování a hodnocení kvality stravovacích služeb.  

c. Koordinace zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality stravování v organizaci vč. 
aplikace metod a nástrojů pro řízení kvality stravovacích služeb . Vyhodnocení výsledků 
kontrolní činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných stravovacích služeb v návaznosti 
na organizační uspořádání, dělbu činností nebo tok informací v procesech včetně předkládání 
návrhů na jejich optimalizaci. 

d. Nastavuje a optimalizuje procesy managementu kvality stravování, výroby, technologických a 
výrobních postupů, výdeje stravy, aktualizace receptur pokrmů a jídelních lístků v celé 
organizaci. 
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e. Podílí se na tvorbě Interních směrnic, zásad správné výrobní praxe,  stravovacích norem a 
receptur, kvality stravování a výdeje stravy a následně zajišťuje dohled nad jejich dodržování. 

f. Prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality v oblasti stravování.  
g. Zajištuje interní kuchařské workshopy pro zaměstnance výroby a podílí se na výrobě pokrmů 

přímo na provozovnách organizace v rámci plnění cílů kvality stravování. 
h. Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců provozoven v oblasti stravování a zbožíznalectví , zajišťuje  

akce ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců ,podle potřeb organizace. .  
i. Podílí se na posuzování a výběru uchazečů o přijetí do zaměstnání v rámci výběrového řízení  

na pozice kuchař, hlavní kuchař, v rámci 1 a 2 kola náborové činnosti, ověřuje kvalifikaci, 
dovednosti, praxi 

j. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem nebo 
provozů určených pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými 
stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, 
kulturních, náboženských a jiných specifik 

k. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění 
technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a 
zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby 
náročných specialit. 

 

Tyto činnosti dotčená osoba vykonává v rámci stanovené pracovní doby v délce 40 hodin týdně.     

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na internetové stránce povinného subjektu. 
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