
 

 

 

Zápis ze zasedání 

kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 13. 11. 2013 

 

 

 

 

Přítomni: MUDr. Dagmar Riegrová, Ing. Anna Kollárovitsová, Dagmar Pochylá, Petr 

Schneider, Jana Trundová, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Anna Vodrážková 

 

Nepřítomni: David Kopal 

 

Omluveni: Ing. Ivo Jakubík 

 

Hosté: Ing. Tomáš Kopřiva – kvestor UP, Ing. Božena Pirklová, MBA – ředitelka SKM UP,  

            Josef Kaštil – AS UP 

 

 

Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. v salonku 

menzy SKM UP na koleji Šmeralova. 

Všichni členové stravovací komise obdrželi následující tabulky: 

- neinvestiční náklady a výnosy za menzy za rok 2012,  

- hospodaření jednotlivých menz za období 1 – 9 v porovnání za rok 2012 a 2013, 

- počty odebraných teplých jídel v hlavní činnosti za období 1 – 10 / 2000 – 2013, 

- vývoj počtů odebraných jídel v menzách SKM UP za 1 – 10 v porovnání za rok 2012 / 

2013, 

- analýza počtu vydaných jídel v běžném provozu za 1 – 10 / 2005 – 2013 po 

výdejnách, 

- analýza podílu výdejen na počtu vydaných jídel v běžném provozu v roce 2013 po 

výdejnách, 

- počet vydaných hlavních teplých jídel v menze Neředín po 15. hod. v roce 2013 (1-8), 

průměrné měsíční výnosy a průměrné měsíční mzdové náklady,  

- graf počtů vydaných porcí po 15. hod. v menze Neředín za duben 2013. 

 

 

Úvodního slova se ujal předseda komise, který přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání 

podle tohoto programu: 

 

 

1) Úvod 

2) Realizované a navrhované změny ve stravovacích provozech 

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích 

služeb 

4) Připomínky a podněty ze strany strávníků 
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1) Úvod 

Předseda komise Mgr. Jurásek upřesnil, že posláním Kontrolní komise stravovacího provozu 

dle Řádu VŠ koleje je vyhodnocování právních předpisů a jiných předpisů upravujících 

provoz stravovacích služeb a vyhodnocování způsobu projednávání připomínek a podnětů 

ze strany strávníků.  

Předseda komise dále upozornil na skutečnost, že pozvánky na zasedání KS i další materiály 

k jednání jsou zasílány primárně na oficiální univerzitní emailové adresy zaměstnanců a 

studentů UP. Zasílání pozvánek na jednání do privátních emailových schránek 

provozovaných soukromými subjekty nemůžeme garantovat.  

 

 

2) Realizované a navrhované změny ve stravovacích provozech 

Předseda komise předal slovo ředitelce SKM UP Ing. Boženě Pirklové, MBA, která požádala 

o slovo. 

 

Ing. Božena Pirklová, MBA 

 

- Uzavření odpoledního provozu menzy Neředín 

Paní ředitelka předložila všem členům i hostům kontrolní komise tabulku hospodaření 

po jednotlivých menzách z výroční zprávy o hospodaření za rok 2012. Z této tabulky, jakož i 

z dlouhodobých rozborů vyplývá, že hospodaření jednotlivých menz je dlouhodobě ztrátové. 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (stravování zaměstnanců a studentů) činil ztrátu 4 684 

tis. Kč. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti činil zisk 1 427 tis. Kč. Celkově tedy 

hospodaření menz vykázalo ztrátu ve výši cca 3,3 mil. Kč. Ztráta za stravování vzniká 

z důvodu snížené dotace, kdy z původních 23,- Kč bez DPH na jedno studentské jídlo dotace 

ze strany MŠMT ČR na 1 hlavní teplé studentské jídlo poklesla postupně do roku 2012 

na 17,90 Kč.  

Paní ředitelka předložila zpracovaný rozbor a statistiku jídel. Jak ukazuje dlouhodobá 

statistika, provoz menzy Neředín vykazuje za období 1 – 9 / 2013 nejvyšší ztrátu ze všech 

stravovacích provozů. Odběry jídel zde dlouhodobě klesají. Byl rovněž vyhodnocen odběr 

jídel v Neředíně po 15. hod., který se pohyboval kolem průměrných cca 18 porcí vydaných 

jídel za hodinu.  

Zejména z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto ve vedení SKM UP o uzavření 

nerentabilního provozu v menze Neředín po 15. hod. 

 

- Návrh zvýšení ceny jídla u studentů od 1. 1. 2014  

Paní ředitelka seznámila přítomné se záměrem zvýšit režijní přirážku u stravování studentů 

cca o 4,- Kč bez DPH. Příspěvek na stravování studentů klesal postupně z 23,- Kč na 

17,90 Kč, čímž nejsou pokryty režijní náklady na jedno jídlo. Režijní náklady se nezvyšovaly 

v posledních pěti letech, rovněž nebyla pokryta inflace za minulé roky cca 5 %. Jak vyplývá 

z výroční zprávy o hospodaření SKM UP ztráta stravovacích provozů v hlavní činnosti v roce 

2012 činila 4 684 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že SKM UP splácí dluh do FRIMu RUP v roce 2013/2014 ve výši 15 mil. 

Kč, SKM UP postrádá volné finanční prostředky na krytí ztráty v menzách zapříčiněné 

snížením dotace ze strany MŠMT ČR z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu SKM UP navrhuje 

úpravu cen jednoho studentského jídla o 4,- Kč bez DPH v souladu s Řádem menzy, a to 

od 1. 1. 2014. 

 

  



Ing. Tomáš Kopřiva, kvestor UP 

 

- Informoval o jednání Reprezentativní komise pro rozpočet MŠMT, která navrhovala 

úplné zrušení dotace na stravování již od roku 2014. Ze strany kvestorů VŠ byly 

zástupcům komise předány informace, na jejichž základě byl změněn postoj komise a 

MŠMT od záměru zrušit dotace pro rok 2014 ustoupilo. V žádném případě se dotace 

nebude zvyšovat, cílem je zkrácení dotace. Dále upozornil na nepokrytou inflaci 

z minulých let a vliv současného rozhodnutí ČNB.  

 

MUDr. Dagmar Riegrová 

 

- Uvedla, že zdražení jídla studentům je citlivou záležitostí. Domnívá se, že by bylo 

vhodné, aby ceny studentů i zaměstnanců zůstaly na stejné úrovni. Požádala pro členy 

ekonomické komise AS UP o zpracování ekonomických rozborů. Paní ředitelka 

uvedla, že z předložených rozborů je zcela zřejmá nutnost úpravy cen.  

- Paní senátorka dále požádala, aby pro objektivní posouzení byl předložený graf 

vydaných jídel v menze Neředín rozšířen na období alespoň tří měsíců. 

 

 

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravující provoz 

stravovacích služeb 

Státní kontrolní orgány v uplynulém období neprováděly v provozovnách menzy SKM UP 

žádné kontroly. Nebylo zaznamenáno žádné porušení předpisů. 

 

 

4) Připomínky a podněty ze strany strávníků 

Na adresu SKM byla doručena pochvala ze strany ředitelky Českého hnutí speciálních 

olympiád za profesionalitu při poskytování ubytovacích a stravovacích služeb účastníkům 

Visegradských her Speciálních olympiád. 

Strávníci s dietním omezením oceňují zařazení bezlepkových potravin a označování takových 

jídel zkratkou BEZLEP v jídelním lístku.  

Stravovací komise velmi kladně hodnotí podporu těchto strávníků s dietním omezením 

vedením menzy. Jídla jsou chutná a jsou velmi pozitivně přijímány také ostatními strávníky.  

 

 

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 15:30 hod. 

 

 

 

Mgr. Leoš Jurásek,MBA v.r. 

        předseda komise 

 

 

Zapsala: Jana Trundová 


