
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 16. 5. 2017 
 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Hodová 
Odbory: p. Bergerhof 
Dceřiné spol. pí Trunečková, p. Vrba, p. Eibl 
GTH Catering, a.s.: p. Kuták, pí Kutáková, p. Beneš 
Omluveni: Ing. Šepsová, Ing. Dubiczki, MBA, Ing. Hosnedl, p. Stojčenko, p. Klas 
Nepřítomni: p. Fišer, p. Buben 
 
 
 
p. Kuták 

 zahájil SK 

 marketingové akce – proběhlo velikonoční menu; 29. 5. proběhne akce 
maďarská kuchyně 

 objevovaly se opakované stížnosti na pečivo v kantýnách, nechali jsme 
prověřit a zjistili jsme, že pekárna dává do pečiva méně tuku, od 1. 6. dochází 
ke změně dodavatele pečiva i knedlíků, novým dodavatelem bude firma Japek 

 stížnost Ing. Kolouška na sortiment v kantýně na PŘ – byla následně 
provedena namátková kontrola a sortiment jsme shledali vyhovujícím, členové 
SK souhlasí (viz foto v příloze) 

 stížnost p. Vrby – krkovice byla tak prorostlá, že na ní nebylo téměř žádné 
maso – bylo řešeno s dodavatelem a tento druh masa již od něj nebude 
nakupován, dále bylo rovněž řešeno s řezníkem 

 připomínky, že na bagrech nemají postupy ohřevu mraženek – namnožili jsme 
a rozdali 
 

p. Eibl 

 připomínka k menu thajské hovězí kousky – maso bylo málo oddělené, je 
potřeba kontrolovat obsluhu kostkovačky; jinak bylo jídlo chutné 
 

p. Vrba 

 jen připomínka ke krkovici – viz. info od p. Kutáka 

 často se při výdeji na něco čeká (jídlo, příbory…) 
 

pí Trunečková 

 stížnost strávníka na velikost masa – nechal si převážit, bylo mu vyměněno 

 stížnost na tuhé loupáčky (proběhne výměna dodavatele pečiva) 

 připomínky k dnešní drožďové polévce - nechutnala 
p. Kuták – drožďová polévka byla zařazena do jídelníčku nově, po 
připomínkách ji znovu zařazovat nebudeme 

 
p. Bergerhof 

 připomínky k drožďové polévce 

 připomínka k mraženému segedýnu – nebyl dobrý 



p. Kuták – nechal přinést ohřátý segedýn k ochutnání – Bergerhof – málo 
výrazná chuť a trochu sulcovitý, Trunečková – chuťově v pořádku, Vrba – 
chuťově v pořádku 

 připomínky, že mizí z nabídky mraženek  bramborové knedlíky 
pí Kutáková – momentálně v nabídce jsou a snažíme se je dodávat do 
nabídky alespoň 1x týdně 

 je možné objednávat jídla na určitou dobu? 
p. Kuták – není to možné, fungujeme v bez objednávkovém systému, 
porušovali bychom hygienické předpisy, zkoušelo se, ale upustilo se od toho 

 informoval o petici vytvořené zaměstnanci bez účasti odborů – zaměstnanci 
požadují stravenky místo závodního stravování – podepsalo celkem cca 800 
zaměstnanců, petici předali vedení a bude řešeno v rámci kolektivního 
vyjednávání 

 
 
 
Příští komise se koná 13. 6. 2017 
Zapsala: Ing. Hodová 
 
 


