
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 8. 3. 2016 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Šepsová  
Odbory: p. Bergerhof, p. Buben 
Dceřiné spol.  p. Vrba,  
GTH Catering, a.s.: pí Kutáková, p. Beneš, p. Kuták 
Nepřítomni: P. Fišer 
Omluveni: Ing. Stejskalová, p. Stojčenko, Ing. Hodová 
 
Ing. Šepsová 

 Zahájila stravovací komisi a předala slovo zástupcům GTH Catering, a.s. 
 

p. Kuták 

 Od poslední stravovací komise jsme nezaznamenali žádné výrazné stížnosti 
v oblasti stravování. 

 V hlavní jídelně proběhla hygienická kontrola, která neměla k chodu kuchyně 
žádné výhrady. Připomínky byly pouze na stavební úpravy jídelny.  

 Dne 29. 2. 2016 proběhla kontrola menu dle jídelníčku, kde byly hodnoceny 
různé vlastnosti. Kontrola proběhla za přítomnosti zástupce GTH, a.s., 
zástupců SD a.s. a zástupce odborové organizace. (zápis z kontroly je 
přílohou tohoto zápisu) 

 Dne 7. 3 2016 byla provedena kontrola – vážení pokrmů, měření teplot za 
přítomnosti zástupce GTH, a.s. a zástupce SD a.s. (zápis z kontroly je 
přílohou tohoto zápisu). 

 V březnu dne 24. 3. 2016 jsme pro Vás připravili marketingovou akce pod 
názvem „Tradiční velikonoce“. 

 
p. Eibl 
 

 18. 2. 2016 jsme přijeli do hlavní jídelny, abychom mohli vyzvednout jídla pro 
naše zaměstnance. Bylo nám oznámeno, že v jídelně je hygienická kontrola, 
byli jsme „vyhozeni“ z jídelny, dostali jsme pouze hlavní chod a nedostali jsme 
polévku a chléb. Měli bychom být předem informováni o tom, že nám jídlo 
nevydáte kompletní v době, kdy pro jídlo přijíždíme. Není problém přijet 
později, ale je třeba se domluvit a podat informaci. 
 

 Vyjádření GTH, a.s.: 

 Tato situace nastala neočekávaně a zástupce hygienické kontroly nám 
zastavil provoz. Nebyla k dispozici teplá voda v části kuchyně. Bylo nám 
oznámeno, že nesmíme vařit ani vydávat jídlo z kuchyně, co jsme do té doby 
uvařili. Při hygienické kontrole přebírá chod jídelny zástupce hygieny a v tu 
chvíli nemáme možnost zasáhnout. Krizová situace nastala v 9:35 hod., kdy 
byl naprosto zastaven provoz do vyřešení problému. 

 
p. Eibl 

 24. 2. 2016 menu 6 „Tortilla plněná masovou směsí a zeleninou“ – z mé strany 
vynikající, ale pouze, pokud je teplá. Když ji dovezeme a ohřeje se, nedá se 
jíst. Navrhujeme – nenabízet v jídelním lístku pro Humatex. 



 
 Vyjádření GTH, a.s. 

 Tortilla se nám velice osvědčila a na přání zákazníků ji zařadíme i do mražené 
stravy.  
 

p. Vrba 

 Je někde k dispozici daná gramáž k dennímu jídelnímu menu? 

 Zhoršení kvality stravy. 

 Z počátku nástupu nové firmy bylo vše dobré, bez připomínek, ale stav se 
kvality se zhoršuje. 

 Jaká je možnost ohledně kontroly váhy jídla? 
 

 Vyjádření GTH, a.s. 

 Gramáž je na denním jídelním lístku uvedena u masa, omáček a příloh. 
Jídelní lístek je vystaven při vstupu do jídelny. 

 Pořídili jsme na vlastní náklady nové váhy. Každá váha je přenosná, je možné 
nechat jídlo převážit. Pokud je gramáž odlišná, než je uvedená, má strávník 
nárok na nový oběd (v tomto případě došlo k pochybení výdejčí). Pokud 
ovšem při vážení bude zjištěno, že váha byla dodržena, musí si strávník jídlo 
odebrat (náhrada není možná). Tzn. z váhy bude jídlo vráceno zpět na talíř. 

 
 
pí Trunečková 

 „Smažený kapustový karbanátek, bramborová kaše“ dne 3. 3. 2016 – jídlo 
bylo slané. Karbanátek i kaše. 

 Dnes byla v nabídce mražené stravy“ Čočka na kyselo“. Jednomu ze strávníků 
se čočka zdála býti kyselá, připomínky měl i na vajíčko. Mražené vajíčko se 
prý po rozmrazení nedá jíst. 

 V mražence „Palačinky s džemem“ bylo málo džemu. 

 Kdysi bývaly v nabídce Lasagne – byly dobré, bylo by možné je zařadit? 

 Pochvala na dnešní menu č. 2 „Kuřecí plátek po myslivecku, rýže“ 
 

 Vyjádření GTH, a.s. 

 Lasagne je velice pracné jídlo, které určitě zařadíme, jen co naplníme 
personální výpadek.  

 Co se „Čočky na kyselo“ týče, střídáme přílohu klobása, sázené vejce a uzené 
maso, aby si každý mohl vybrat. Je spousta strávníků, kteří jsou vegetariáni 
nebo maso nechtějí a i těm musíme vyhovět. Proto jsme zařadili i sázené 
vejce. Již několikrát jsme řešili kyselost čočky, kdy si zákazníci přejí více octa.  
 

 
Ostatní členové stravovací komise neměli ke karbanátku žádné připomínky, někteří 
jej i chválili. 
 
p. Buben 

 Bez připomínek 
 
p. Hrabáč 

 Strávníci si přejí, aby omáčky v mražené stravě byly chuťově výraznější.  



 
p. Bergerhof 

 26. 2. 2016 „Hovězí maso na pepři, těstoviny“, omáčka nebyla moc na pepři. 
Jinak ale chuťově dobrá. 

 23. 2. 2016 - Mraženka „Vepřový plátek po Srbsku“ – toto menu bylo dobré. 
Dobře kořeněné. 

 2. 3. 2016 menu 5 „Smažený sýr, TO, brambor.“ Brambory převařené, špatně 
oloupané. Žádáme na dohlédnutí kvality brambor a jejich přípravu. K této 
připomínce, bude-li vyžadováno“ mohu dodat fotografie.  

 2. 3. 2016 menu 2 „Kuřecí játra na cibulce, dušená rýže“ – omáčka bez cibulky. 
Zahuštěné solamylem, ne příliš teplé, po krátké chvíli byla omáčka rosolovatá a 
nedala se jíst. 

 2. 3. 2016 menu 4 „Ruské vejce, zeleninová obloha, tmavé pečivo – proč je 
Ruské vejce servírované v kelímku, vypadá nevzhledně a není příliš hygienické, 
aby plastový kelímek byl umístěn v zelenině. Bylo by možné dát vejce na talíř?  

 Z kantýny ochutnal křenový zelný salát a salát mrkev s ananasem. Do salátu by 
bylo vhodné dát více křenu a u mrkve s ananasem je mrkev suchá, šťáva bez 
chuti, nažloutlá a nahrubo nastrouhaná. 

 
 Vyjádření GTH, a.s. 

 Na brambory dohlédneme, dostáváme je od dodavatele. 

 „Kuřecí játra na cibulce“ jsou vařené na cibulovém základě a v omáčce jsou 
jen lehce cítit. Pokud by byl název menu „Játra s cibulí“ pak ano, cibule bude 
viditelná. 

 Vejce se nedávalo na talíř z důvodu přepravy na ostatní výdejny. Nebylo by 
vhodné, aby na jedné výdejně bylo vejce na talíři a na ostatních v kelímku. 
Navrhujeme tedy řešení, že kelímek se dá zvlášť, nebude na talíři. Poté záleží 
na strávníkovi, zda si ho přidá na talíř k zelenině či nikoli. Stejně tak se to 
bude týkat např. pomazánek a ostatních příloh, které se v kelímku podávají. 

 Křenový salát řešíme, již jsme připomínku zaznamenaly. Mrkev je nahrubo 
nastrouhaná (dle typu mixéru, který máme k dispozici). Zda je mrkev suchá či 
šťavnatá neovlivníme, jde o typ mrkve, který je momentálně od dodavatele 
k dispozici s ohledem na roční období. Zálivka se tvoří z cukru a citrónky. 
 

 Ostatní poznámky GTH, a.s. 

 Vzhledem k nepotvrzené stížnosti na nedostatek pečiva v areálu Prodeco 
jsme zavedli záznam o zásobách tohoto druhu zboží a jeví se nám jako 
dostačující. Pokud má strávník jiný názor, prosíme o okamžitou informaci a 
pokud je to možné, tak pořízení fotodokumentace. 
p. Beneš: 
Dostala se k nám na centrálu stížnost ohledně cen v kantýnách i přes 
skutečnost, že dle smlouvy je cenotvorba na našem uvážení, zadávám 
manažerovi provozu vytvořit cenové porovnání s obchodem Albert bez ohledu 
na akční zboží. Termín: 12. 4. 2016 

 
Příští komise se koná 12. 4. 2016. Zapsala: Ing. Šepsová 
 
 
 


