
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Č.j. 2016UKFF06566 

 

V Praze dne 16. 9. 2016 

 

 

Shrnutí dosavadního průběhu a výsledek  

výběru provozovatele bufetu na hlavní budově FF UK 2016-2020 
 

 

Dne 31. 8. 2016 byla po projednání a schválení v kolegiu děkana zveřejněna pod č.j. 

2016UKFF06151 zadávací dokumentace k výběru provozovatele bufetu na hlavní budově FF 

UK na léta 2016 až 2020.  

 

Téhož dne děkanka FF UK jmenovala pod č.j. 2016UKFF06160 výběrovou komisi ve 

složení:  

 doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., zástupkyně kolegia děkana 

 doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D., zástupkyně AS FF UK 

 Kamil Gronowski, externí konzultant z oboru gastronomie 

 ing. Filip Malý, tajemník fakulty 

 mgr. Barbora Kosíková, asistentka děkanky  

 

Dne 5. 9. 2016 ve 14,00 hod. proběhla prohlídka na místě, které se zúčastnilo odhadem 

dvacet pět osob.  

 

V termínu do půlnoci 9. 9. 2016 fakulta obdržela osmnáct nabídek, z nichž tři byly 

vyřazeny pro nekompletnost. Do fáze hodnocení bylo postoupeno patnáct nabídek.  

 

Prezentace nabídek před komisí proběhly ve středu 14. 9. 2016 od 9:15 do 13:00 hod. 

Komise následně 14. 9. 2016 odpoledne vyhodnotila jednotlivé nabídky jednak podle 

písemných podkladů předložených zájemci, jednak podle osobní prezentace s následujícím 

výstupem: 

 

Obchodní firma IČ Čas 

prezentace 

Hodnocení 

HAMR-Sport a.s. 25083261 9:15 Komise ocenila návrh na používání 

čipových karet. Vzhledem k charakteru 

společnosti se komise na základě 

předložených podkladů a výstupů 
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z prezentace domnívá, že nebylo 

dostatečně konkrétně doloženo, jak by se 

provoz na FF UK přizpůsobil specifikům 

fakultní klientely. Přísliby byly spíše na 

obecné rovině bez konkrétní specifikace.  

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

EKSKOM s.r.o. 25503499 9:30 Komise ocenila jednak návrh na používání 

čipového kreditního systému a jednak styl 

zájemce a důraz na zaměstnávání 

„nezařaditelných“ osob. Pozitivně komise 

hodnotila i důraz na české zboží, dobré 

ceny a dobrý výběr jídel. Komise zároveň 

konstatovala, že si není jista, že zájemce 

bude vzhledem ke stávajícímu charakteru 

svého provozu moci plně vyjít vstříc všem 

typům fakultní klientely. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Šindelářová 

Jindřiška 

43062857 9:45 Komise pozitivně hodnotila prezentaci 

stávajících srovnatelných provozů 

zájemce. Komise zároveň konstatovala, že 

není přesvědčena, že by vzhledem ke 

struktuře zájemce byly vytvořeny 

dostatečné předpoklady pro 

individualizovaný přístup k provozovně na 

FF UK. Sortiment je bohatý, spíše ovšem 

konvenční vzhledem ke specifickým 

preferencím mladší generace. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Easy Felix s.r.o. 04953720 10:00 Komise velmi kladně hodnotila osobní, 

„srdcový“ přístup zájemce, sebeprezentaci 

zájemce a filosofii jím podané nabídky. 

Komise kladně hodnotí důraz zájemce na 

dostatečnou kapacitu personálu a plán 

zavedení dvou pokladen pro zvládání 

kapacitních náporů.  

Komise tuto nabídku zařadila do užšího 

výběru na 4. místo, jelikož ve srovnání 

s ostatními nabídkami v užším výběru je 

zájemce spíše na začátku kariéry 

v oblasti komplexního provozování 

samostatného gastrozařízení. 

Gastro Bistro s.r.o. 04856741 10:15 Zástupce společnosti se nedostavil na 

prezentaci.  

Nabídka nebyla tedy dále hodnocena. 

Ondřej Herskovič 88768929 10:30 Komise ocenila plánovaný důraz na 

kooperaci se studentskou obcí a snahu o 

nadstandardní sortiment hlavních jídel. 
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Komise ovšem negativně hodnotila vysoké 

ceny a rovněž nedostatečné zkušenosti 

zájemce v oblasti gastronomie, které sám 

během prezentace konstatoval. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Marek Hladík 03341321 10:45 Komise ocenila zaměření nabídky na 

specifika vysokoškolského prostředí a 

předchozí zkušenosti zájemce. Komise 

spatřuje určité slabiny konceptu v oblasti 

stravování. Zájemce je podle komise 

prioritně orientován na kavárenský typ 

provozu. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Jiří Krejný 13936409 11:00 Komise velmi kladně ohodnotila šíři 

pekárenského sortimentu a sociální rozměr 

firmy, která zaměstnává, dle prezentace, 

70 % osob se zdravotními handicapy. 

Komise nicméně konstatovala, že 

sortiment teplých jídel je vysoce 

konzervativní a nereflektuje preference 

mladších věkových skupin v oblasti 

stravování. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Lunch service s.r.o. 28163052 11:15 Komise hodnotí velmi vysoce 

profesionalitu zájemce, jakož i 

realističnost jeho celkového provozního 

konceptu. Komise si zároveň všímá, že 

vzhledem k rozsahu zájemcem již nyní 

zajišťovaných podnikatelských aktivit se 

dá očekávat určitá snížená míra 

individualizace přístupu k akademickému 

prostředí.  

Komise tuto nabídku zařadila do užšího 

výběru na 2. místo, jelikož ve srovnání 

s nabídkou na prvním místě je o něco 

méně individualizovaná.  

Modulshop s.r.o. 26446359 11:30 Komise velmi kladně hodnotí citlivý 

koncept stravování, který vychází jak 

z tradiční české kuchyně, tak reflektuje 

alternativní přístupy k výživě. Komise 

rovněž oceňuje zkušenosti zájemce 

s provozem obdobných parametrů. 

Komise tuto nabídku zařadila do užšího 

výběru na 3. místo, jelikož v nabídce a 

osobní prezentaci chyběla některá 

konkréta, u kterých zájemce odkázal na 
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budoucí zkušenosti s provozem na FF 

UK. 

Jana Nováková 04362250 11:45 Komise ocenila entuziastický přístup 

zájemkyně a jasný a sevřený koncept. U 

některých položek komise konstatovala 

spíše nežádoucí vyšší ceny. Komise se 

domnívá, že představený koncept má jisté 

rezervy ve vztahu k charakteru fakultní 

klientely. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Startujeme o.p.s. 28969839 12:00 Komise vysoce oceňuje jasný koncept, 

důraz na sociální a lokální dimenzi 

provozu. Komise si cení originality, ale 

zároveň solidního podnikatelského 

založení navrhovaného konceptu. Komise 

se domnívá, že celková filosofie zájemce 

velmi dobře rezonuje s akademickým 

prostředím. 

Komise tuto nabídku zařadila na 1. 

místo v užším výběru, neboť v ní 

spatřuje vyváženou kombinaci 

originálního ducha, sociálního 

podnikání a solidního ekonomického 

zázemí. 

František Vašek 61289418 12:15 Komise kladně hodnotí profesní 

zkušenosti zájemce. Komise konstatuje, že 

koncept se jeví spíše jako tradiční, 

nedostatečně reflektující aktuální trendy ve 

spotřebitelské poptávce zvláště mladší 

generace.  

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Milan Zeman 49856286 12:30 Komise kladně hodnotí koncept zájemce 

zaměřený na zvládání špičkových náporů 

snahou otevřít oba dva vchody do bufetu 

s oddělením take away a stolujících 

strávníků. Komise nicméně konstatovala 

spíše konzervativní zaměření nabídky, 

které podle jejího soudu nereflektuje 

dostatečně zaměření některých složek 

fakultní klientely. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

Alteris s.r.o. 27862313 12:45 Komise kladně hodnotila důraz na milou 

obsluhu a efektivní přístup k předmětnému 

gastronomickému provozu. Komise rovněž 

kladně hodnotila předvedené 

gastronomické vzorky. Komise nicméně 

konstatovala, že se jí nezdá slučitelný 
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důraz na pestrou a kvalitní kuchyni a 

předpoklad, že veškeré jídlo bude 

v ideálním případě připravováno přímo 

v bufetu. 

Komise tuto nabídku nezařadila do 

užšího výběru. 

 

 

Komise dne 14. 9. 2016 pod č.j. 2016UKFF06465 doporučila děkance FF UK, aby 

fakulta na základě výše uvedeného hodnocení jednala se zájemci zařazenými do užšího výběru 

o uzavření nájemní smlouvy v pořadí: 1. Startujeme o.p.s., popř. v případě nesjednání smlouvy 

s tímto zájemcem, postupně s dalšími v dále uvedeném pořadí: 2. Lunch Service s.r.o., 3. 

Modulshop s.r.o., 4. Easy Felix s.r.o.  

 

Děkanka dne 15. 9. 2016 pod č.j. 2016UKFF06567 odsouhlasila návrh komise. 

Tajemník fakulty bude dále postupovat jednáním podle harmonogramu anticipovaného ve 

vyhlášení. 


