
 

Menza pro studenty od 3.10.2011 
 

 

 

nabídka oběda  

pracovní dny 11:15 – 14:15 

 

• 2 druhy polévek * 

• 2 druhy výběrového obědového jídla (specialit) * 

• 3 druhy standardního obědového jídla * 

• 2 druhy bezmasého obědového jídla * 

• 1 druh sladkého obědového jídla * 

• jídlo z pasta baru  

(nabídka min. 14 složek  

včetně dochucovacích prostředků) * 

• výběr salátů ze salátového baru (min. 12 druhů) * 

• výběr dezertů (min. 6 druhů) * 

• nealkoholické neperlivé nápoje zdarma  

(voda, čaj, voda s ovocnou příchutí  

vč. varianty vhodné pro diabetiky) 

• další doplňkový prodej  

(post-mix vč. nápojů vhodných pro diabetiky,  

pečivo, dezerty a další) 

 

(u obědových jídel je umožněna bezplatná záměna přílohy) 

 

nabídka večeře  

pracovní dny 16:45 – 18:15 

• 2 druhy polévek * 

• 4 druhy hlavního jídla k večeři * 

• výběr salátů ze salátového baru (min. 12 druhů) * 

• výběr dezertů (min. 6 druhů) * 

• nealkoholické neperlivé nápoje zdarma  

(voda, čaj, voda s ovocnou příchutí  

vč. varianty vhodné pro diabetiky) 

• další doplňkový prodej  

(post-mix vč. nápojů vhodných pro diabetiky,  

pečivo, dezerty a další) 

 

(u hlavních jídel k večeři je možná bezplatná záměna přílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

cena a platební podmínky  

za zajištění stravování studentů ČZU 

V případě stravování studentů hradí ČZU provoz stravovacího 
zařízení až do výše skutečných nákladů kromě hodnoty 
potravin, a to nejvýše 3 jídly denně (označených hvězdičkou (označených hvězdičkou (označených hvězdičkou (označených hvězdičkou 
* dle níže uvedených pravidel* dle níže uvedených pravidel* dle níže uvedených pravidel* dle níže uvedených pravidel    a limitů a limitů a limitů a limitů ––––    max. 3 hlavní jídla max. 3 hlavní jídla max. 3 hlavní jídla max. 3 hlavní jídla 
denně, max.denně, max.denně, max.denně, max.    2 z2 z2 z2 z    ostatních typů jídelostatních typů jídelostatních typů jídelostatních typů jídel) v) v) v) v    1111    dni na dni na dni na dni na 1111    studentastudentastudentastudenta. 
        

Maximální počet odebraných jídel    s uhrazenými náklady s uhrazenými náklady s uhrazenými náklady s uhrazenými náklady 
zezezeze    strany ČZU jedním studentem v rámci jednoho typu jídla strany ČZU jedním studentem v rámci jednoho typu jídla strany ČZU jedním studentem v rámci jednoho typu jídla strany ČZU jedním studentem v rámci jednoho typu jídla 
(oběd nebo večeře) je nově (oběd nebo večeře) je nově (oběd nebo večeře) je nově (oběd nebo večeře) je nově stanoven na dvě....  
 

Hodnotu Hodnotu Hodnotu Hodnotu potravinpotravinpotravinpotravin    hradí sám student prostřednictvím UEPhradí sám student prostřednictvím UEPhradí sám student prostřednictvím UEPhradí sám student prostřednictvím UEP    
(v(v(v(v    rámci ceníku rámci ceníku rámci ceníku rámci ceníku v menzev menzev menzev menze    uvedeno jako „cena ČZU“). uvedeno jako „cena ČZU“). uvedeno jako „cena ČZU“). uvedeno jako „cena ČZU“).     
V případě užití jiných platebních prostředků nebo v případě 
překročení níže uvedeného limitu počtu jídel hradí student 
cenu jídla vždy v plné výši (v rámci ceníku v menze uvedeno 
jako „cena cizí“ nebo „cena hosté“). 
 
 

    
Za Za Za Za oběd    se pro uvedené se pro uvedené se pro uvedené se pro uvedené „dotační“ „dotační“ „dotační“ „dotační“ účely považuje účely považuje účely považuje účely považuje     
(v kombinaci dle volby studenta):(v kombinaci dle volby studenta):(v kombinaci dle volby studenta):(v kombinaci dle volby studenta):    
• polévkapolévkapolévkapolévka    ****    
• obědové jídlo obědové jídlo obědové jídlo obědové jídlo * * * * dle volby:dle volby:dle volby:dle volby:    

- výběrové jídlovýběrové jídlovýběrové jídlovýběrové jídlo    (specialita)(specialita)(specialita)(specialita)    
- standardní jídlostandardní jídlostandardní jídlostandardní jídlo    
- bezmasé jídlobezmasé jídlobezmasé jídlobezmasé jídlo    
- sladké jídlosladké jídlosladké jídlosladké jídlo    
- jídlo z pasta barujídlo z pasta barujídlo z pasta barujídlo z pasta baru    

• salátsalátsalátsalát    ((((dle kombinacedle kombinacedle kombinacedle kombinace    ze salátovze salátovze salátovze salátového baru)ého baru)ého baru)ého baru)    ****    
• dezertdezertdezertdezert    ****    
    
Za Za Za Za večeři    se pro uvedené se pro uvedené se pro uvedené se pro uvedené „dotační“ „dotační“ „dotační“ „dotační“ účely považuje účely považuje účely považuje účely považuje     
(v kombinaci dle volby studenta):(v kombinaci dle volby studenta):(v kombinaci dle volby studenta):(v kombinaci dle volby studenta):    
• polévkapolévkapolévkapolévka    ****    
• hlavní hlavní hlavní hlavní jídlo kjídlo kjídlo kjídlo k    večeřivečeřivečeřivečeři    ****    
• salátsalátsalátsalát    ((((dle kombinacedle kombinacedle kombinacedle kombinace    ze salátového baru)ze salátového baru)ze salátového baru)ze salátového baru)    ****    
• dezertdezertdezertdezert    ****    
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obědové jídlo 

jídlo k večeři 

limity………………………………………………………………………………………………… 

polévka 

salát 

salát 

dezert 

dezert 

= max. 2 polévky denně = max. 3 hlavní jídla denně, 

 

avšak max. 2 v rámci 1 typu jídla 

 

= max. 2 saláty denně = max. 2 dezerty denně 
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polévky…  hlavní jídla…  saláty…    dezerty… * 
polévka 


