
 
 

Příloha č. 1: Vedení společnosti TATRA TRUCKS a.s.

 

 

Petr Krásek 

generální ředitel 

Personální úsek 

Libor Bartoň 

personální ředitel 

Technologický úsek 

Radomír Smolka 

technický ředitel 

Obchodní úsek a 
marketing 

Petr Rusek 

obchodní ředitel 

Úsek nákupu 
Martin Šustek  
ředitel nákupu  

Výrobní úsek  
Václav Devera 
výrobní ředitel 

Úsek kvality 
Kamil Žabenský 

ředitel kvality 

Úsek poprodejních 
služeb 

Iva Hovadová 
ředitel podprodejních 

služeb 

Ekonomický úsek 
Radek Strouhal 

ekonomický ředitel 

Úsek správy a 
administrativy 
Ivan Návrata 

ředitel pro správu a 
administrativu 



 
 

Příloha č. 2: Úsek správy a administrativy TATRA TRUCKS a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Návrata 
ředitel pro správu a 

administrativu 

Odbor informačních 
technologií 

Pavel Karban 
vedoucí odboru informačních 

technilogií 

Odbor údržby a rozvoje 
areálu 

Libor Kahánek 
veodoucí odboru údržby a 

rozvoje areálu 

Odbor ostrahy 

Pavel Bayer 

vedoucí odboru ostrahy 

Hasičský záchranný sbor 
Miroslav Hlinka  

velitel hasičského 
záchranného sboru 

Odbor stravování  
Petr Schuma 

vedoucí odobru stravování 



 
 

Příloha č. 3: Dotazníkové šetření 

Dotazník 

Základní údaje 

1. Kolik má podnik kmenových a agenturních zaměstnanců? 

2. Kolik zaměstnanců se stravuje v závodní jídelně? 

3. Jaký je počet zaměstnanců pro celkové zajištění stravování (šéfkuchaři, kuchaři, 

vedoucí pracovníci, účetní, výdejci jídel a v případě převozu jídel i přepravci)? 

Zajištění stravování 

1. Vaří si firma sama nebo využívá služeb externí firmy? 

2. Pokud zajišťuje stravování externí firma tak o jakou firmu se jedná? 

3. Zajišťujete stravování pro studenty na praxi či stáži?  

4. Mají studenti finanční limity na jídlo? 

5. Za jakou cenu mohou studenti odebírat jídlo v podniku? 

6. Mohou odebírat jídlo i lidé, kteří nejsou kmenovými nebo agenturními 

zaměstnanci? 

7. V případě, že mohou, o které lidi se jedná a za jakou částku mohou jídlo odebírat? 

8. Jakým způsobem se zajišťuje stravování pro zaměstnance vyslané na služební 

cestu? 

Organizace kuchyně a výdejny 

1. V jaké části areálu, budovy je kuchyň umístěna? 

2. Kolik má podnik kuchyní? 

3. Kolik má podnik výdejních míst? 

4. Jak dlouho má na oběd administrativní pracovník? 



 
 

5. Jak dlouho mají na oběd ostatní pracovníci? 

6. Kolik času potřebuje zaměstnanec z nejvzdálenějšího pracoviště na přesun do 

výdejny (bez zpáteční cesty na pracoviště)? 

7. Převáží se jídlo z jídelny?  

8. Pokud se pokrmy převážejí tak do jakého místa? 

Pokrmy 

1. Z kolika procent vaříte z polotovaru, popř. která jídla? 

2. Máte finanční limity na nákup surovin? 

3. Jaký je finanční limit na pořízení surovin? 

4. Mají strávníci finanční limity na pořízení jídel? 

5. Jaká je výše limitu a na jaké období? 

6. Jsou finanční limity nastaveny pro všechny stejně? 

7. Jaký je počet menu z kterých lze vybrat? 

8. Jaká je skladba jednoho obědového menu? 

9. Za kolik je možno pořídit menu (s DPH)? 

10. Kolik přispívá na menu zaměstnavatel (s DPH)? 

11. Nabízí podnik speciální programy jako je zdravá výživa, bezmasá jídla apod., jaké? 

12. Vaří se v podniku minutky? 

13. Jaká je cena minutky? 

14. Z kolika polévek si může strávník vybrat? 

15. Je možno koupit polévku bez celého menu? 

16. Jaká je cena polévky pro zaměstnance (s DPH)? 



 
 

17. Připravují se pro zaměstnance snídaně? 

18. Jaká je cena snídaně? 

19. Připravují se pro zaměstnance večeře? 

20. Za jakou částku si může zaměstnanec večeři koupit? 

21.  Je možno dokoupit si salát či dezert zvlášť? 

22. Za kolik se dá salát či dezert pořídit? 

23. Zajišťuje se stravování o víkendu, pokud zajišťuje tak jakým způsobem? 

24. Jakým způsobem jsou likvidovány zbytky jídla? 

25. Pokud jezdí pro zbytky jídla externí firma, tak jak často? 

Nádobí 

1. Za jakou částku je pořizován plytký talíř? 

2. Z jakého materiálu je talíř? 

3. Za kolik se pořizuje příbor? 

4. Z jakého materiálu je příbor vyroben? 

5. Kde se nakupuje nádobí? 

6. Jak často je potřeba dokupovat talíře a příbory? 

7. V jakém důsledky se dokupuje? 

Objednávkový systém 

1. Je v podniku zavedený objednávkový systém? 

2. Jakým způsobem funguje? 

3. Je možno objednávat jídlo přes internet? 



 
 

4. Na jak dlouho dopředu lze objednat? 

5. Kdy nejpozději lze objednat jídlo? 

6. Kdy nejpozději jde jídlo zrušit? 

7. Máte zavedenou burzu obědů? 

8. Pokud nemáte objednávkový systém, jak odhadujete porce? 

Stravenky 

1. Poskytujete stravenky? 

2. Kteří pracovníci mají na stravenky nárok? 

3. Jaká je hodnota stravenky? 

4. Kolik přispívá na stravenku zaměstnavatel? 

5. O jaký druh stravenky se jedná? 

Bufety, automaty 

1. Máte v podniku bufety? 

2. Kolik bufetu máte? 

3. Jaká je otevírací doba? 

4. Je bufet otevřen i o víkendu? 

5. Je možno platit zaměstnaneckou kartou? 

6. Je bufet přizpůsoben pro nákup platební kartou? 

7. Jaké jsou ceny ve srovnání s obchodním řetězcem Kaufland v.o.s. (levnější, 

srovnatelné, dražší)? 

8. Jsou v podniku umístěné automaty? 

9. Kolik automatů je v podniku a s kterým druhem zbožím? 


