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Naše značka: UKKaM/98241/2019/ JUDr. Svobodová

V Praze dne: 1. 4. 2019

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Vážený pane XXXXXXX,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona, doručené v tomto znění:
„1. Z jakého důvodu se již nepodává každý den smažený sýr v menze Právnické fakulty Univerzity Karlovy“
„2. Které konkrétní dny v měsíci květnu bude podáván, popřípadě které dny
v týdnu je podáván, pokud je podáván v určité dny“
sdělujeme k oběma dotazům následující:
Nabídka jídel na pozici 1 - 4 je v menzách Kolejí a menz Univerzity Karlovy tvořena
centrálně a vždy na 14 dní dopředu tak, aby byla rovněž 14 dní předem zveřejněna na
webu KaM UK. Nabídka jídel na pozici 5 - 9 se zveřejňuje v daný den a je plně v kompetenci vedoucího příslušné menzy a šéfkuchaře, kteří určují, jaká jídla je možné navařit v
daný den nad rámec zveřejněných jídel na pozici 1 – 4.
Smažený sýr se v menze Právnická nepodává na pozici 5 - 9 každý den, jakož ani
pravidelně v určitý den, a to z důvodu kapacitního vytížení technologického zařízení
menzy. Na měsíc květen není zatím jídelní lístek stanoven, protože, jak je uvedeno výše,
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se vytváří a zveřejňuje 14 dní dopředu. Jednotlivá jídla na pozicích 1 – 4 se v jídelníčku
opakují zhruba po 4 - 6 týdnech.

S pozdravem
Ing. Jiří Macoun
ředitel Kolejí a menz Univerzity Karlovy
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