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Zápis ze zasedání 
Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 23. 6. 2014 
 
 

Přítomní: Dagmar Pochylá, Jana Trundová, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Petr Schneider. 

Omluveni: Ing. Anna Kollárovitsová, Ing. Ivo Jakubík, Anna Vodrážková. 

  

Hosté: Ing. Božena Pirklová, MBA – ředitelka SKM UP, Filip Rousek – kuchař. 

 

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

místnosti SKM UP na koleji gen. Svobody. 

 

 

1) Úvod 

2) Dočasné snížení počtu členů komise 

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích služeb  

4) Různé 

 

 

ad 1) Úvod 

 

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

a zahájil jednání podle výše uvedeného programu. 

 

ad 2) Dočasné snížení počtu členů komise 

 
Předseda komise informoval o aktuální situaci, kdy počet členů komise klesl 

o zástupce z Akademického senátu UP vlivem změny v obsazení AS. AS bude volit 

nové členy do Kontrolní komise stravovacího provozu nejdříve na zasedání 8. října 
2014.  

 

ad 3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravující provoz 

stravovacích služeb  

 

- Na úseku stravování nebyly od posledního zasedání komise řešeny žádné stížnosti 

z řad strávníků ani reklamace závažnějšího charakteru. 

- Dne 28. 2. 2014 byl proveden státní zdravotní dozor KHS v Olomouci ve výdejně 

RUP. Kontrolována byla příručka HACCP, záznamy kritických bodů, audit 
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HACCP, doklady o školení, zdravotní průkazy. Dále bylo provedeno kontrolní 

měření teploty vydávaných jídel, které odpovídalo požadavkům.  

V osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická 

stanice v závěru kontroly neshledala žádné nedostatky. 

- Dne 21. 5. 2014 byl proveden MVDr. Walterovou vnitřní audit na všech 

provozovnách stravovacího úseku. Dne 22. 5. 2014 bylo realizováno hygienické 

školení pro všechny zaměstnance menzy. 

 

ad 4) Různé 

 
- Vedoucí menzy informovala o pochvalách týkajících se stravovacích provozů. 

Strávníci se v nich pochvalně vyjadřují o kvalitě jídel a variabilitě při volbě příloh. 

Další pochvaly se týkaly zajištění konkrétních stravovacích akcí většího rozsahu, 

kdy tyto proběhly naprosto bezchybně a k plné spokojenosti odběratelů.  

- Filip Rousek informoval členy komise o problematice přípravy příloh jídel při 

změně dodavatele surovin, kdy je třeba nastavení jiného času přípravy, případně 

množství vody.  

- Byl projednáván záměr změny uspořádání pokladen a výdeje jídel v menze 

17. listopadu. Tato změna by však zřejmě v době nejvyššího zájmu zdržovala 

odbavení strávníků. 

- Prázdninová provozní doba menzy je zveřejněna v aktualitách na internetových 

stránkách www.skm.upol.cz. 

- Od 1. 8. 2014 vstupuje v platnost nový ceník za stravování, kdy dochází k posunu 

kalkulačních pásem tak, aby výsledné prodejní ceny byly pro strávníky 

výhodnější.  

- Na základě požadavku člena AS J. Kaštila byla prodloužena od 25. 2. 2014 

výdejní doba minutkových jídel v úterý, středu, čtvrtek v menze Neředín 

do 16:00 hod. Po 15. hodině však bylo vydáno minimum jídel. 

 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a popřál příjemně strávenou 

dovolenou. 

 

Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu bude dohodnut 

s dostatečným předstihem předsedou stravovací komise a upřesněn elektronickou poštou 

po delegování nových členů komise z řad AS UP. 

 

Zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 15:00 hod. 

 

 

        Mgr. Leoš Jurásek, MBA  v. r. 
                        předseda komise 

 

Zapsal: Mgr. Leoš Jurásek, MBA 

http://www.skm.upol.cz/

