
 
 
 

Zápis ze zasedání 
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 9. 12. 2014 
 
 

 
Přítomni: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Mgr. Petr Pavlík, Dagmar Pochylá, Mgr. Leoš 
Jurásek, MBA, Petr Schneider, Ing. Ivo Jakubík, Anna Vodrážková, Jana Trundová 
 
Omluveni: Ing. Anna  Kollárovitsová  
 
Hosté: Josef Kaštil – AS UP 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. v salonku 
menzy SKM UP na koleji Šmeralova. 
 
V úvodu zasedání stávající předseda komise Mgr. Jurásek přivítal členy komise a hosta. Na 
úvod byl do kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP nově jmenován, za 
odstupujícího člena komise Mgr. Juráska, pověřeného funkcí ředitele SKM UP, zástupce 
SKM František Rozman. Odstupující předseda komise jej po představení navrhl novým 
předsedou komise. Tento návrh byl komisí jednomyslně přijat. 
 
Vedením zasedání se ujal její odstupující předseda Mgr. Jurásek a seznámil členy komise 
s programem zasedání. K programu nebyly připomínky. 
 
 
Program: 
 

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

2) Připomínky a podněty ze strany strávníků a vyhodnocení způsobu jejich 
projednávání 

3) Ukázka provozu pro nové členy stravovací komise 
4) Různé 

 
 
 

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

Vedoucí menzy SKM UP D. Pochylá informovala komisi o proběhlých kontrolách 
stravovacího úseku od posledního zasedání. 

a) 12. 11. 2014 byl proveden státní zdravotní dozor KHS v Olomouci v menze 17. 
listopadu a ve výdejně Šmeralova. Kontrolována byla příručka systému HACCP, 
záznamy kritických bodů, audit systému HACCP, doklady o školení pracovníků, 
zdravotní průkazy, dodací listy. Dále bylo provedeno kontrolní měření teploty 
vydávaných jídel, které odpovídalo požadavkům. Ve správné výrobní a hygienické 
praxi, osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny nedostatky. 
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b) 20. 11. 2014 proběhl další státní zdravotní dozor KHS v provozech 17. listopadu a 
Neředín. Kontrola byla zaměřena na kategorizaci prací, zdravotní způsobilost 
zaměstnanců, evidenci rizikové práce, proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti 
a ochrany práce a poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek. Opět 
nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

c) 21. 11. 2014 kontrolovala ČOI na recepci koleje B. Václavka poctivost prodeje, 
seznámení spotřebitele s cenou nabízeného zboží a doklad o nákupu výrobku. 
Kontrolním nákupem nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

d) 11. 11. 2014 proběhlo měření lokální svalové zátěže u zaměstnanců menzy. Měření 
provedl Zdravotnický ústav Ostrava. Závěry měření nejsou do doby konání tohoto 
zasedání známé. 

 
 

2) Připomínky a podněty ze strany strávníků a vyhodnocení způsobu jejich projednávání 
Bylo konstatováno, že všechny připomínky jsou řešeny vedením menzy se snahou vyhovět 
přáním zákazníků, s ohledem na možnosti menzy. Vedoucí stravovacího provozu D. 
Pochylá konstatovala, že ze strany strávníků nejsou od posledního jednání v knihách přání a 
stížností žádné negativní připomínky, pouze pochvaly a vyjádření spokojenosti s úrovní a 
kvalitou stravování. 
 
 

3) Ukázka provozu pro nové členy stravovací komise 
Vedoucí stravovacího provozu zorganizovala prohlídku menzy pro všechny členy komise, 
aby se její noví členové obeznámili s tímto provozem. Komisi byly ukázány skladovací 
prostory, prostory přípravy jídel a varna a také obě výdejní místa hlavní menzy. Komise byla 
také obeznámena s konkrétními prostory, kterých se bude týkat rozsáhlá rekonstrukce 
hlavní menzy na konci letošního akademického roku. 
 

4) Různé 
• Po návratu do jednací místnosti byla komisí široce a podrobně diskutována otázka 

rozsahu plánované rekonstrukce a jejím financování. 
• Členové stravovací komise byli seznámeni s provozní dobou v období vánočních 

svátků. Informace jsou zveřejněny na www.skm.upol.cz 
 

 
Na závěr Mgr. Jurásek poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem příjemné prožití 
vánočních svátků a úspěšný nový rok. 
 
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu byl předběžně dohodnut na 
začátek příštího kalendářního roku 2015 a bude s dostatečným předstihem předsedou 
stravovací komise oznámen a upřesněn elektronickou poštou. 
 
 
Zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 15:45 hod. 

 
 
 

František Rozman  v.r. 
               předseda komise 
 

Zapsal: Ing. Ivo Jakubík 


