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Zápis ze zasedání 
Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 5.11.2012 
 
 

Přítomní: MUDr. Dagmar Riegrové, Ing. Anna Kollárovitsová, Dagmar Pochylá, Jana 
Trundová, Ing. Ivo Jakubík, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Petr Schneider 
Omluveni: Anna Vodrážková a Petr Sojka 
Hosté: Ing. Tomáš Kopřiva – kvestor UP, Ing. Božena Pirklová, MBA – ředitelka SKM UP 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. v salonku 
Menzy SKM UP na koleji Šmeralova.  
Úvodního slova se ujal předseda komise, který přivítal členy komise a také oba hosty a 
zahájil jednání podle tohoto programu: 
 
1) Zhodnocení plnění bodů z předchozího zápisu 
2) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 
3) Připomínky a podněty ze strany strávníků 
4) Různé 
 

ad 1) Zhodnocení plnění bodů z předchozího zápisu 
 
 Připomínky k anglickému překladu jídelníčků – kompletně přeloženo a již bez 

připomínek zahraničních studentů 
 Fotobanka jídel – ředitelka SKM informovala o důležitosti jiných priorit ve 

stravovacím úseku a proto navrhla pořizování fotodokumentace jídel průběžně a 
svépomocí dle momentálních provozních podmínek a ve standardní kvalitě 

 Možnost placení a dobíjení účtů prostřednictvím internetových platebních karet – 
předseda komise informoval, že současný systém toto neumožňuje, ale je a i nadále 
to bude předmětem dalších jednání i v souvislosti s dále diskutovanou změnou 
stravovacího informačního systému 

 Zpracování dokumentace na sloučení ubytovacího a stravovacího informačního 
systému  - vedoucí IT informoval, že dokumentace byla zpracována a předána 
k posouzení ředitelce SKM. Jednání v této problematice probíhají a budou 
předmětem další ekonomické analýzy s těmito aspekty: 

 

 Výhody a nevýhody jednoho dodavatele 
 Zálohování systému 
 Jednotná konta studentů (ubytovací i stravovací) 
 Otázka napojení na SAP 

 

 Na úrovni SKM a později i ostatních univerzitních složek. 
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ad 2) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravující provoz 
stravovacích služeb  

 
Vedoucí stravovacího úseku uvedla: 

 Veškeré předpisy jsou ze strany zaměstnanců úseku stravování dodržovány a 
kontroly v tomto období neproběhly 

 Seznámila komisi s děkovným dopisem od dr. Procházkové za vzorné služby pro děti 
v uplynulém školním roce a spolupráci do roku příštího 

 
ad 3) Připomínky a podněty ze strany strávníků 

 
 Připomínky a náměty ze strany strávníků v tomto období nebyly 

 
ad 4) Různé 
 
 vedoucí stravovacího úseku informovala komisi, že v menze 17.listopadu byla 

v rámci rozšíření nabídky a služeb pro strávníky uvedena do provozu novinka – 
rychlé občerstvení - s provozní dobou od 10:30 do 20:00, kde si mohou strávníci 
sestavit individuální menu 

 dále vedoucí stravování uvedla, že na základě požadavku strávníků, byl od měsíce 
října posunut výdej obědů na hlavní menze již od 11:00 a od 6.11. bude zahájen na 
hlavní menze výdej večeří s provozem od 14:30 do 20:00. Výdej večeří s provozní 
dobou od 11:00 do 18:30 bude zahájen i na menze Neředín 

 V následující diskuzi informovala ředitelka SKM členy komise o inovacích, které byly 
provedeny v tomto kalendářním roce, ve spolupráci s kvestorem UP, na úseku 
stravování a díky nim nebyl zaznamenán pokles zájmu ze strany strávníků o 
stravovací služby. Dále informovala o inovativním přístupu zaměstnanců 
stravovacího úseku k rozšíření nabídky a pestrosti jídel (nové receptury středomořské 
kuchyně). Poděkovala vedení stravovacího úseku, p. Pochylé a p. Schneiderovi, za 
oživení zájmu o stravovací služby v menzách SKM UP. Poté předala poděkování od 
Doc. PaedDr. Kopeckého, Ph.d, za vzornou organizaci ubytovacích a stravovacích 
služeb pro Pedagogickou fakultu Katedru antropologie a zdravovědy. Poté ředitelka 
hovořila o pravidelných i mimořádných provozních výdajích SKM, které jsou 
nezbytné pro zabezpečení bezproblémového chodu stravovacího provozu a 
vzpomenula i nemalé investice do budoucna, které stravovací úsek čekají 
v následujících letech v souvislosti s rozšířením prostor hlavní menzy.  

 Kvestor UP na dotaz ohledně výše státní dotace na studentské stravování 
v následujících letech uvedl, že to není současná priorita a sdělil komisi své 
stanovisko k možnému oddělení cen za studentskou a zaměstnaneckou stravu, která 
je doposud jednotná, jako legitimní variantu reakce na případné snížení státní 
dotace na studentskou stravu. Kvestor dále pokračoval dotazem na již v minulosti 
diskutovanou problematiku výdejní doby a její efektivity na provozovně v Holici 
v době prázdnin. Předseda komise předložil výsledky a zhodnotil 7. a 8. měsíc na 
této výdejně jako velmi dobrý. 
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 Opětovně byla diskutována problematika využívání zaměstnanecké výdejny na RUP 
i pro studenty. V této souvislosti byla kvestorem mimojiné vzpomenuta potřeba 
vytvoření nového výdejního místa v prostorách univerzity (ul. Křížkovského) a to 
v horizontu 3 až 4 let po dokončení rozsáhlé rekonstrukce na objektech univerzity 
v této lokalitě.  

 
 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu nebyl zatím dohodnut, ale 
bude s dostatečným předstihem předsedou stravovací komise oznámen a upřesněn 
elektronickou poštou. 
 
Zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 15:00 hod. 
 
 
 
 
 
        Mgr. Leoš Jurásek,MBA  v.r. 
            předseda stravovací komise 
 
Zapsal: Ing Ivo Jakubík 
 (585 63) 8011 
 ivo.jakubik@upol.cz 


