
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 8. 2. 2016 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Šepsová, Ing. Hodová, p. Stojčenko,  
Odbory: Ing. Stejskalová, p. Bergerhof, p. Buben 
Dceřiné spol.  p. Vrba,  
GTH Catering, a.s.: pí Kutáková, p. Beneš, p. Kuták 
Nepřítomni: p. Hrabáč, pí Trunečková, p. Eibl 
Omluveni: p. Fišer 
 
p. Stojčenko 

 Zahájil stravovací komisi.  
 

pí Kutáková 

 Během posledního měsíce žádné výrazné problémy. 

 Změny personální, noví zaměstnanci jsou ve fázi zapracování a je velice častá 
fluktuace. Řešíme v rámci GTH problémy s personálem.  

 
p. Vrba 

 Pouze jedna připomínka ohledně porcí hranolek (zdají se být malé porce). 
 
Ing. Stejskalová 

 Bez připomínek 
 

p. Buben 

 Došlo k pochybení personálu GTH, konkrétně pí Sloupové. Jeden ze 
zaměstnanců vracel mraženku „Rýžový nákyp s ovocem“ Tento nákyp byl 
plesnivý, resp. ovoce - švestky. Výdejčí tvrdila, že je to barva ze švestek a 
vrátila mraženku zpět do mrazáku. 

 Chtěli bychom požádat o opravu fritézy, aby se netvořily fronty při smažení 
hranolek. 

 
pí Kutáková  

 Co se mraženky týče, došlo po stížnosti ke stažení z výdeje, mraženka byla 
zaslána do chemické laboratoře, nyní čekáme na výsledek. Ani z naší strany 
netušíme, kde se stala chyba. V úterý 19. 1. 2016 se mraženky zamrazily a ve 
čtvrtek se objevila plíseň. Příslušnému zaměstnanci byla nabídnuta náhrada 
jídla. 

 Každopádně v úterý 19. 1. 2016 jsme (u výdeje teplých jídel) dostali pochvalu 
na toto menu.  
 

p. Stojčenko 

 Oprava fritézy je v řešení. 

 Problém s fritézou je záležitostí servisní firmy Gastro – Walter s.r.o. Zařídíme 
přenosný manuál na ovládání daného zařízení, aby nedocházelo k těmto 
problémům. Tato firma je za to zodpovědná. Do konce tohoto týdne bude 
opraveno. 
 
 



pí Kutáková 

 Jakým způsobem bude řešení stravovací komise – v rámci správy majetku? 
Dle vyjádření p. Stojčenka z poslední stravovací komise, kde se zmínil, že 
požádá o odstoupení ze stravovací komise. 

 
p. Stojčenko 

 Bude nadále docházet. 
 
p. Beneš 

 Došlo ke změně manažera provozu (DB) v rámci společnosti GTH. 
Manažerem provozu je nyní p. Kuták. Pí Kutáková zastupuje pozici, kterou 
doposud vykonával p. Kuták a pracuje na zkrácený úvazek. 

 
          . 

Příští komise se koná 8. 3. 2016  
 
Zapsala: Ing. Šepsová 
 
 
 


