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Zápis č. 02/2012 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  29. 03. 2012 

Přítomni:   pí Juřičková, pí Nezhodová, p. Raštica, p. Hubálek, pí Flašarová, p. 
Michna, pí Nápravníková, pí Jurečková, p. Pospíšil, p. Jančík, p. 
Mikula, Ing. Králová, Ing. Očadlý, p. Hurtík, Ing. Supíková, Bc. 
Pěnčíková, Ing. Bienek 

Jednání řídil:  pí Supíková Monika 

Cíl jednání:  Spoluúčast komise při vytváření podmínek stravovacích služeb a 
řešení vzniklých provozních záležitostí. 

 
 
Program jednání: 
 
Úvod:  Pí Supíková -  od 1.3.2012 nový provozovatel stravovacích služeb - společnost 
GTH catering a.s., uvítání v ArcelorMittal Ostrava. 
 
p. Vilém Očadlý, ředitel společnosti, představení pracovního týmu. Filosofie společnosti: 
„Chceme vařit tradičním způsobem, tzv. od základu.“  Od 2.4. je řízením provozu 
v Ostravě pověřen p. Vladimír Bílý, logistiku řeší pí Stanislava Karlová, šéfkuchař - p. 
Oldřich Krejčí, VIP akce a akce v Kováku - p. Petr Hurtík. Kontaktní mailová adresa 
objednávek: provoz.mittal@gthcatering.cz    
 
Připomínky a požadavky zástupců závodních stravovacích komisí ke stavu stravování za 
měsíc březen 2012: 
 
 
Pí Juříčková (AMTPO):  

- ohlasy zaměstnanců ke stravování převažují kladné 
- nejčastější připomínky byly ke kvalitě brambor 
- zaměstnanci by uvítali na provozovně salátový bar 
- výdejní personál by měl být početně posílen 
- spokojenost s vedoucí provozu AMTPO 
- p. Očadlý (GTH) – omluva za dodávku brambor, za nedostatečnou kvalitu 

podávané přílohy. 
 
Pí Nezhodová (AMEPO-2, Údržba-3) 

- bez připomínek 
 
  
P. Raštica (A servis)  

- vnímáme, že se vaří jiným způsobem, tzv. od základu 
- kritika na dlouhou dobu při výběru firmy  
- Pí Pěnčíková, učinili jsme maximum, jak pro výběr firmy tak i rekonstrukci kuchyně,  

zvládnuto v řádném termínu, před ukončením kontraktu s Eurestem a to se podařilo 
díky úsilí všech zainteresovaných stran. 
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P. Hubálek (Středojemná válcovna) 
- chválíme nástup firmy 
- dotaz na porce přílohy navíc  
- dotaz na kalkulaci jídel 
Pí Supíková, kalkulace zůstává zachována, tj. příspěvek na potraviny + režijní náklady. 
Nabídka jídelního lístku: 5 druhů teplých jídel z toho 1 vegetariánské jídlo, 2 druhy 
polévek, saláty dle technického vybavení jednotlivých provozoven 
P. Očadlý – ano, přílohy lze mírně přidat, ale nelze přidávat neomezené množství. 
 
    

Pí Flašarová, zástupce KOVO Řed. – kladné hodnocení, přeji ať firmě vydrží  
 
p. Michna (Ocelárna, 13) – při rozjezdu chyběly fólie, kvalitativně jsou v pořádku 

- pochvala za výběr jídel na Ocelárně 
- na Aglomeraci ale jídlo chybělo, omluva GTH, je nutná rychlá reakce vedoucí na 

situaci 
- p. Očadlý – fólie chceme vyrábět vlastní, nyní řešíme rozjezd balící linky a instalaci 

kompresoru v suterénu jídelny. 
 

p. Pospíšil (AMEO) 
- Připomínky na vystavená jídla, na obrazovkách je jídlo špatně viditelné, 

event.chceme vzorky 
- špatná hygiena WC na Rourovně  
- Neslazené minerálky - malý sortiment (je dán omezenou nabídkou výrobců 

minerálních vod) 
p. Očadlý (GTH) – volíme výstavku jídla na obrazovkách a jídelních lístcích a 
intranetu, máme 3 důvody: Etika – miliarda lidí hladoví a my vyhazujeme vzorky, 
Estetika – po třech hodinách je vystavené jídlo nevzhledné, Ekonomika – roční 
náklady na výstavu jídel činí 900tis.Kč.  
 

Pí Nápravníková (Ředitelství) 
- Pochvala GTH za zlepšení jídla ve stravování 
- Dotaz – dříve byla možnost ½ přílohy a ½ zeleniny 
- máme stížnosti na fólie 
- Kuřecí rizoto 27.3. - zcela chybělo maso 
- TV na ředitelství - dát níže do úrovně očí 
- ke smaženému sýru uvítáme nabídku smažených hranolek (Ano, připravuje se 

minutková linka). 
- strouhaný sýr za příplatek 
- teplé jídlo je málo teplé 
- dotaz na snídaně na Kováku – vznikla provozní nesrovnalost 
- saláty na váhu jsou drahé, rozčlenění na levnější a dražší, obsahují hodně vody 

p. Očadlý (GTH) – prosím, vždy reagujte ihned, jídlo neprodleně reklamujte. O 
stížnostech na rizoto víme, omluva.  
 

 
Pí Jurečková (AMEO, Ř.,Nákup): 

- pochvala na kvalitu i chuť jídla 
- na 14 Válcovenské úpravně – malé porce 
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- Ocelárna, VP – pochvala, Ředitelství – pochvala 
- Kritika na tzv. „mužské“ a „ženské“ porce jídla 
- Na 15 – chutné jídlo, negativní hodnocení zapékaných nudlí 
- Problém s kuřaty, některé větší a menší  
- Na 15 – jídlo v nosiči pod míru 
- Připomínky ke složení pracovního týmu kantýny 
- p. Očadlý z důvodu výše uvedených připomínek strávím den na provoze jídelny 

AMTPO. 
  

P. Jančík (Z5) – navštěvujeme více kantýn, problémy s výdejem na 15 
 
 
P. Mikula (Závod 10): 

- personál v ranních hodinách nestíhá u výdeje na kantýně, chybí  personál na mytí 
nádobí, tvoří se fronta 

- spokojenost 50:50, stížnost na okoralé knedlíky 
- vyšší cena na studené kuchyni 

p. Očadlý – našim cílem bylo nabídnout a zajistit nižší ceny než konkurence. Káva je 
stejná, čaj je levnější. U výdeje je dlouhá doba – teplý a studený prodejní pult není 
propojen, technické komplikace. 
 

Pí Králová (Nákup)  – pochvala 
- uvítáme výměnu přílohy k jídlu za jinou přílohu 
- p. Očadlý – ano, výměnu lze provést, nicméně za doplatek, pokud je příloha dražší. 

 
 
Závěr: Poděkování členům podnikové stravovací komise a zástupcům společnosti GTH 
catering. 
 
 
Zapsal:  Supíková Monika, (Z1 - Firemní odpovědnost a sociální služby, kl. 3183) 
Dne:  02. 4. 2012 
Rozdělovník:  členové komise, fa GTH catering 
 

 


