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Opatření ředitele č. 18 / 2020 
Upravující dovařování jídel a tvorbu jídelního lístku v menzách UK  

                                                                                      

I.  

Všechna stravovací střediska, s výjimkou střediska 12051 – menza Arnošta z Pardubic, postupují 

dle níže uvedených pokynů: 

 

1. Nabídka centrálně přednormovaných jídel bude v rozsahu čtyř druhů jídel, z toho jednoho 

bezmasého jídla. Dále bude 1-2krát týdně na jídelním lístku na pozici č. 5 zařazen 

„Zeleninový talíř“ a na pozici č. 6 nebo č. 7 zařazeno každý pracovní den „Minutkové jídlo“. 

Jídla č. 5, 6 a 7 a případně dovařovaná jídla č. 8 a 9 si každá menza vytváří a normuje 

sama. 

2. Při výdeji teplých jídel musí být každý den od pondělí do čtvrtka vždy do 13:45 hodin a 

v pátek do 13:15 hodin v nabídce menzy minimálně čtyři druhy jídel, z toho tři druhy 

z centrálně přednormovaného jídelního lístku. Po této době je pro zajištění dostatečné 

nabídky jídel nutné, aby v nabídce byly dva druhy teplých jídel, a to do konce výdejní doby. 

3. Prodej dovařovaných jídel na pozici č. 8 a 9 je možný, pokud je nabídka centrálně 

přednormovaných jídel menší, než tři druhy a je reálný předpoklad prodání zbývající 

přednormované stravy. 

4. Prodej dovařovaných jídel nesmí přesáhnout 15% z celkového počtu přednormovaných 

jídel. 

5. Za sestavení centrálně stanovené nabídky jídel a její strukturu odpovídá vedoucí pracovník 

pověřený řízením stravovacích provozů. 

6.  

        II. 

Středisko 12051 – menza Arnošta z Pardubic se řídí níže uvedenými pokyny: 

 

1. Středisko 12051 – menza Arnošta z Pardubic nepřipravuje na pozicích č. 1 až 4 centrálně 

sestavenou a přednormovanou nabídku jídel. 

2. Středisko 12051 – menza Arnošta z Pardubic připravuje na pozicích č. 5 až 9 speciální 

nabídky jídel sestavené výhradně pro toto středisko. 

3. Za včasné sestavení nabídky jídel a jeho strukturu odpovídá vedoucí pracovník pověřený 

řízením stravovacích provozů. 

4. Jídla na pozicích č. 5 – 9 budou normována ve středisku 12051 – menza Arnošta z Pardubic. 

Za správnost normování odpovídá vedoucí střediska 12051 – menza Arnošta z Pardubic. 

5. Za správné nastavení ekonomiky provozu střediska 12051 – menza Arnošta z Pardubic 

odpovídá vedoucí pracovník pověřený řízením stravovacích provozů.     

 

     III. 

Výše uvedená opatření uvede do praxe a řádný provoz středisek organizačně zajistí pracovník 

pověřený řízením těchto středisek. 

 

Tímto opatřením se zrušuje Opatření ředitele č. 5/2015, č.j. 113/15, ze dne 20. 2. 2015. 

  

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 29. 9. 2020. 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Ing. Jiří M a c o u n, v.r. 

                                                                                                    ředitel Kolejí a menz   

 

 
Zpracovala: JUDr. Svobodová, právní agenda OSÚ, na základě podkladů Útvaru stravovacích služeb  

Rozdělovník: vedoucí odborných útvarů ředitelství KaM, vedoucí jednotlivých stravovacích provozů  


