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Zápis č. 04/2010 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  29. 04. 2010 

Přítomni:   pí Runčáková, pí Svitková, pí Jurečková, p. Krejčí, pí Herejková, pí 
Nápravníková, pí Juříčková 

 JUDr. Jančíková, Ing. Bienek, Ing. Králová 

 pí Vlčková, pí Žurovcová 

Jednání řídila:  JUDr. Jančíková 

Cíl jednání:  Spoluúčast komise při vytváření podmínek k postupnému zvyšování 
úrovně stravovacích služeb a řešení problému vzniklých v souvislosti 
se změnou provozovatele stravování v ArcelorMittal Ostrava  

 
Program jednání: 

 
1. JUDr. Jančíková poděkovala stravovací firmě za účast na Dni zdraví dne 28. 04. 

Nabídka salátů a pomazánek v kinosále závodu 14 a pomeranč pro každého 
zaměstnance při obědě. 

2. Připomínky a požadavky zástupců závodních stravovacích komisí ke stavu ve 
stravování za měsíc březen: 

 
Pí Nápravníková (L): 
- Ředitelství – v knize připomínek jsou vytrhané listy 

v knize jsou řádně předtištěné čísla listů, nutno dodržovat stránkovou i obsahovou 
návaznost, odpovědi se vyřizují jednou týdně 

- pokladní plní i jiné úkoly a tvoří se fronta zaměstnanců s jídlem a to chládne 
pí Vlčková bude řešit změnou organizace práce 

- velmi úzká sortimentní nabídka jídel v tomto týdnu (Ředitelství, Hloubková) 
 
Pí Juřičková (AMTPO): 
- Rourovny – situace se postupně zlepšuje 
- Hloubková – dnes slabá nabídka 
 
P. Krejčí (5): 
- Doprava - nová sociální budova – pach z kantýny se šíří po celé budově 
 
Pí Herejková (Ř): 
- Kovák – nefungující klimatizace 
- Ředitelství – malá nabídka jídel 
 
Pí Jurečková (Ř): 
- Hloubková – neodpovídající smažený sýr ve Velký pátek 
- malá gramáž vepřenek 
- stanovení gramáže příloh u grilu 
- vysoká cena zeleninových salátů 
- náhrada přílohy zeleninou 
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Pí Runčáková (14): 
- dotaz na čerstvost salátů 
- požadavek na jiné těstoviny než kolínka 
 
Pí Svitková (2): 
- možnost nákupu folií na víkend (topiči) – nutno ověřit možnost+ 
- Slévárna – není dodržována pracovní doba 
- doplnění židli – v příštím týdnu  
 

2.  Doplňování inventáře  
• neustále se ztrácejí příbory – budou doplňovány levnějšími  
• doplněné sady přísad již také chybí 

 
3. Návrh provozu v letních měsících 
V měsících červenci a srpnu bude po projednání s odbory omezen provoz vytypovaných 
kantýn, s tím, že by neměla být zásadně omezena jejich dostupnost pro zaměstnance.  
 
 
Zapsala:  Ing. Bienek 
Dne:  30. 04. 2010 
Rozdělovník:  členové komise, fa Eurest 
 


