
 
 

 
 

Zápis ze zasedání 
Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 25. 6. 2013 
 
 

Přítomní: MUDr. Dagmar Riegrové, Ing. Anna Kollárovitsová, Dagmar Pochylá, Jana 
Trundová, Ing. Ivo Jakubík, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Petr Schneider a Anna 
Vodrážková. 
Nepřítomen: Petr Sojka 
  
Hosté: 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 hosta a 
zahájil jednání podle tohoto programu: 
 
1) Úvod 
2) Prezentace výsledků výkonnosti menzy SKM za období I. – V. 2013 – Mgr. Leoš 

Jurásek, MBA. 
3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích 

služeb – Dagmar Pochylá, vedoucí stravovacího úseku SKM UP. 
4) Různé 
 
 

ad 2)  Prezentace výsledků výkonnosti menzy SKM za období I. – V. 2013 
– Mgr. Leoš Jurásek, MBA 

 
Předseda komise přednesl prezentaci výsledků výkonnosti menzy SKM za období I. – 
V. 2013 v porovnání s uplynulými léty 2011 - 2012. Menza SKM v tomto období 
dosahovala opět velmi dobrých výsledků. Komise poděkovala za výborně připravenou 
prezentaci. 
 

ad 3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravující provoz 
stravovacích služeb  

 
Vedoucí stravovacího úseku uvedla: 
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− Vedoucí stravování informovala o proběhlé kontrole Krajskou hygienickou 
stanicí dne 19.4.2013 v souladu s Nařízením EP a ER č. 852/2004 o hygieně 
potravin a dle zákona 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví. Viz příloha. 

− Dále vedoucí  informovala o provedené kontrole ČOI dne 5.6.2013 v bufetu 
menzy Neředín bez nedostatků. Viz příloha. 

− Dne 22.5.2013 byl MVDr. Walterovou proveden interní audit na HCCAP. Viz 
příloha. 

− Hygienické školení pracovníků úseku stravování proběhlo 23.5.2013. Veškeré 
předpisy jsou ze strany zaměstnanců úseku stravování dodržovány. 

 
ad 4) Různé 

 
− v tomto bodu byl dále projednáván a diskutován bod týkající se změny 

provozní doby v menze Neředín v návaznosti na pracovní vytížení 
zaměstnanců. 

− dalším diskutovaným tématem bylo několikaleté nevyužití možnosti úprav cen 
v souladu s hlavní normou UP B1-05/5-HN Řádem menzy, kde ve čl.5 tohoto 
interního předpisu je tomu dán prostor. 

− závěrem jednání informovala vedoucí stravování komisi o obdržení děkovného 
dopisu od dr. Miloše Záhory, ve kterém pan dr. chválí nejen sortiment stravy 
ale i kvalitu služeb poskytovaných stravovacím personálem 

 
 
 
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 komise 
 
Zapsal: Ing Ivo Jakubík 
 (585 63) 8011 
 ivo.jakubik@upol.cz 
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