
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 13. 9. 2016 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Šepsová, Ing. Hodová, Ing. Dubiczki, MBA, p. Stojčenko,  
Odbory: Ing. Stejskalová, p. Fišer, p. Buben 
Dceřiné spol. pí Trunečková  
GTH Catering, a.s.: p. Kuták, pí Kutáková, p. Beneš 
Nepřítomni: p. Hrabáč, p. Eibl 
Omluveni: p. Bergerhof, p. Vrba 
 
p. Stojčenko 

 Vznesl připomínky k monitorům, které zobrazují jednotlivá jídla. Monitor na 
hlavní jídelně bliká – žádáme o opravu. 

 
Ing. Šepsová 

 Stejná připomínka je i ze strany zaměstnanců, kteří se stravují na PÚ ÚUL. 

 Pochvala pí Dubové Lence, výdejčí na kantýně PT za vstřícnost a uspořádání 
zboží v kantýně. 

 
p. Beneš: 

 Též jsme zaznamenali. Chyba je v přídavném zařízení a výrobce tuto 
záležitost již řeší. 

 
p. Kuták 

 V průběhu letních prázdnin jsme nezaznamenali žádné vážné problémy ani 
připomínky. Proběhl průzkum spokojenosti mražené stravy. Vyhodnocení 
bude přílohou tohoto zápisu. 

 
p. Beneš. 

 Průzkum mražené stravy – z 1000 dotazníků se vrátilo zpět 144 dotazníků. 

 74% strávníků je v souhrnu spokojeno s kvalitou i množstvím. 
 

 
p. Vrba – připomínky byly zaslány 

 Jídla jsou poslední dobou velice slaná. 

 Šlachovité hovězí na houbách nebylo na houbách, ale na česneku. 

 Kapustový karbanátek měl obal jak želví krunýř. 

 Bramborová kaše je slaná. 

 Připomínka k malým porcím. Na DNT prý dávají porce větší. 
 
p. Kuták 

 Na slanost jídel se zaměříme. 

 Váha porcí se dodržuje dle smlouvy. 
 
 
 
pí Trunečková 

 Hranolky nejsou dosmažené, prosíme, o více smaženější hranolky. 



 Kuřecí stehno (minulý týden) – bylo u kosti krvavé. 
 
p Kuták 

 O této situaci víme, byl pokles elektřiny a konvektomaty se v této situaci 
vypnou. Kuchař pokles elektřiny nezaznamenal. Zjistili jsme tento problém 
před odvozem jídel na Humatex a jídlo jsme strávníkům vyměnili. Na jiných 
výdejnách jsme tento problém nezaznamenali. Každopádně dáme náhradu  
jídla dotyčnému strávníkovi a omlouváme se. 

 
p. Fišer 

 Stížnosti na polévky v mraženkách – na množství ne na kvalitu. 
 
Kutáková 

 Každé maso se váží zvlášť. Otázkou je, čeho je Vám zdá málo. Masa nebo 
vývaru? 

 Pokud jde o obsah, není problém přidat vývar. Množství masa musí být dle   
dosavadní smlouvy stejné. Dle smlouvy je 400ml. 
 

Ing. Dubizcki, MBA 

 Množství bude dodržováno dle smlouvy. 
 
 
Ing. Stejskalová 

 Dne 13. 7. 2016 byl vysušený prejt u menu „Domácí prejt, kysané zelí, 
brambor“ 

 Dne 14. 7. 2016 u menu „Uzené maso, špenát, bramborový knedlík“ chutnal 
špenát jako piliny. 

 Pochvala pí Jaštové, která mi pomáhá při výběru jídla při bezlepkové dietě. 
 
p. Buben 

 Množství mraženek je o víkendu málo na PÚ ÚUL. 

 Je možné, aby bylo k dispozici více chlazených nápojů? 
 
pí Kutáková  

 Každý den je na provoze nejméně 30 druhů mraženek. Pokud bude třeba, 
není v sobotu problém dodat více mraženek, když se k nám tato informace 
dostane. 

 
p. Kuták 

 Vzhledem k vysokému odběru chlazených nápojů se nestíhají nápoje 
v lednicích chladit.  

 
p. Stojčenko  

 Navrhl dodání dalšího chladícího zařízení na PÚ ÚUL, pokud bude potřeba. 
 
 
 
 
p. Bergerhof – vzhledem k nepřítomnosti předal informace zástupci 



 Občas na kantýnách chybí kódy zboží. Poté je naúčtováno něco jiného, než je 
zakoupeno. (vzhledem k chybějícím kódům sortimentu). 

 
p. Kuták 

 Bude prověřeno. 

 Zmínil informaci, že jsou při výdeji prováděny pravidelné kontroly, aby strávníci 
byly spokojeni. Není to z důvodu kritiky k našim zaměstnancům (jak se 
někomu může zdát), ale snažíme se vyjít vstříc a dodržovat náplň smlouvy. 

 
Ing. Šepsová 

 Zaznamenala několik stížností na přesolená jídla. 

 Strávníci na PÚ ÚUL si stěžují na umístění ubrousků, které jsou také potřebné 
na položení příborů na podnosy. Podnosy se utírají jedním hadrem, ale nejsou 
myty. Za této okolnosti není hygienické položit příbor rovnou na podnos. 
Ubrousky jsou k dispozici až na konci pokladny. 

 Nutné řešení EET. Prosíme o zpětnou vazbu v rámci řešení nového systému 
v rámci spolupráce s ÚICT. 

 
 
Opatření: 
 

1) Dohlédnout na dostatečné „dosmažení“ hranolek. – zodpovídá GTH 
2) Doplnit kódy sortimentu na kantýnách – zodpovídá GTH 
3) Zaměřit se na přesolování jídel – zodpovídá GTH 
4) Zajistit opravu monitorů, které zobrazují jednotlivé druhy jídel – zodpovídá 

GTH 
5) Zvážit jiné umístění ubrousků na PÚ UUL 

 
 

 
          . 
Příští komise se koná 11. 10. 2016  
 
Zapsala: Ing. Šepsová 
 
 
 


