
Možnosti firemního stravování
Dovoz jídel 
v krabičkách

Dovoz a výdej 
ve vlastní jídelně

Pronájem jídelny 
a smlouva 
s dodavatelem

Vlastní provoz 
jídelny

Výhody

 nejrychlejší 
řešení nižších 
desítek 
zaměstnanců

 rychlá možnost 
výměny 
dodavatele  
či výběr z více 
dodavatelů

 možnost dohody 
o využívání 
vlastních  
či vratných obalů

 označení 
jídel jménem 
zaměstnance

Nevýhody

 dodavatel jídel 
může vyžadovat 
minimální odběr

 často není možné 
ovlivnit jídelníček

 jednorázové 
obaly ► vyšší 
odpadovost 
i cena

 výše ceny 
nemotivuje 
k objednávání

 ceny 115 -140 Kč  
za porci bez 
polévky

Výhody

 dohoda 
s dodavatelem 
nad konceptem 
jídelníčku

 jednodušší 
výměna 
dodavatele 
v případě 
nespokojenosti

 zvýšený komfort 
konzumace jídel 
pro zaměstnance

 možnost dohody 
s dodavatelem 
v rámci vydávání 
jídel

 ceny od 100 do 120 Kč 
s polévkou  
od 60 porcí

Nevýhody

 investice  
do vybavení 
prostoru určeného 
ke konzumaci jídel 
včetně nábytku, 
inventáře 
a prostor pro mytí 
nádobí

 prokazování 
a dodržování 
hygienických 
předpisů při 
výdeji jídel

 pracovník výdeje 
musí mít platný 
zdravotní průkaz

Výhody

 vlastní řízení 
jídelny a dohled 
nad stravováním 
jídelníček podle 
potřeb firmy, 
možnost rychlé 
změny konceptu

 možnost zajištění 
stravování 
okolním firmám 
za vyšší cenu

 poradce (garant) 
může pomoci 
s výběrem 
technologií, 
vybavení 
i legislativních 
záležitostí

 ceny od 85 do 110 Kč 
s polévkou

Nevýhody

 řešení veškerých 
provozních 
záležitostí

 odpovědnost  
za kompletní 
chod, provozování 
i nákupy

 provoz podléhá 
platným 
hygienickým 
i zákonným 
předpisům

 vyšší náklady 
na zaměstnance 
provozu
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Výhody

 výběr dodavatele 
na základě 
výběrového řízení

 vaše jasné zadání 
pro skladbu 
jídelníčku, gramáž 
i druh jídla

 dohodnutá 
pravidla výdeje, 
cen i způsobu 
vydávání jídel

 provoz a fungování 
řeší dodavatel

 jasná evidence 
objednaných, 
vydaných 
a neodebraných 
jídel

 časy výdeje se 
přizpůsobují provozu 
výrobní firmy

 ceny od 95 do 120 Kč 
s polévkou

Nevýhody

 není možná 
rychlá výměna 
dodavatele 
► smlouva se 
uzavírá na delší 
období

 veškeré dohody 
a změny podléhají 
smluvním 
dodatkům

 pravidla výdeje 
pro noční směny 
a víkendy
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