
 

Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 19. 10. 2015  
 
 

 
Přítomni:  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Mgr. Petr Pavlík, Ing. Miroslav  

Poláček, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D, Dagmar Pochylá, Petr Schneider, 
Ing. Ivo Jakubík, Anna Vodrážková, Jana Trundová 

 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP 
 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. 
v salonku menzy SKM UP na koleji Šmeralova. 
 
V úvodu zasedání přivítala vedoucí menzy D. Pochylá členy komise a hosta ředitele 
SKM UP Ing. Josefa Suchánka. Dne 7. 10. 2015 jmenoval ředitel SKM UP nové 
složení kontrolní komise SKM UP. Paní Pochylá jednotlivé členy komise představila 
a zahájila jednání podle plánovaného programu. 
 
  
 
Program: 
 

1) Volba předsedy kontrolní komise SKM UP 
2) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

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

 
 

1)   Volba předsedy kontrolní komise SKM UP 
Na funkci předsedy kontrolní komise SKM UP byl navržen Ing. Miroslav 
Poláček, na funkci zapisovatelky byla znovu navržena Jana Trundová. Oba 
návrhy byly členy komise jednomyslně schváleny. Vedením zasedání 
kontrolní komise se dále ujal nový předseda. 

http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/19419/


 
2)  Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 
 

Vedoucí menzy D. Pochylá informovala komisi o dodržování právních předpisů 
v provozech menzy, zejména o dodržování hygienických pravidel a systému 
kritických bodů (HACCP) v menze a o povinnosti informovat zákazníky              
o alergenech přítomných v nabízených pokrmech.  

• V květnu 2015 byl proveden vnitřní audit MVDr. Walterovou z DW Hygieny 
s.r.o. ve všech stravovacích provozech, zaměřený na kontrolu provozu           
a funkčnost systému HACCP a následné proškolení všech zaměstnanců. 
Opatření z auditu – vymalovat zatečený strop ve skladu zeleniny a izolace      
a oprava vlhké zdi ve skladě prádla bylo zajištěno v srpnu.  
Závěr auditu bylo konstatování, že provoz je na vysoké hygienické úrovni, 
kritéria vyplývající ze systému jsou dodržována, rovněž zásady osobní           
a provozní hygieny, kladně byla hodnocena specifikace a informování 
spotřebitelů o alergenech. 

• Ve výdejně Holice zůstává v plánu zajištění dopravníkového pásu na špinavé 
nádobí (hlučnost vozíků) v návaznosti na finanční prostředky. Řešeno bude 
rovněž zlepšení teplotních podmínek v menze Holice, zejména v letním 
období,  
ředitel SKM – proběhne jednání s firmou k zajištění klimatizačních jednotek 
a bude zvažováno další řešení, 
Prof. Opatrný – zda pro menzu v Holici existuje nějaká konkurence: ano, vaří 
se ve firmě Grapo, pan Schneider upřesnil, že je to pouze výdejna. Závěr: 
vedení menzy výdejnu navštíví a ověří kvalitu jejich služby na místě. 

 
 

. 
3)   Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 

Vedoucí menzy konstatovala, že připomínky a podněty ze strany strávníků 
nebyly v posledním období řešeny, zaznamenána byla pochvala na kvalitu stravy 
a personál výdejny Holice. Dále D. Pochylá informovala komisi o novinkách pro 
strávníky: 
• od 1. 9. jsou v menze Neředín podávána tzv. skládaná jídla s možností volby 

částí jídla podle své chuti, 
• v menze 17. listopadu je v nabídce skládaných jídel v úterý a čtvrtek italská 

kuchyně, 
• v letošním akademickém roce vzrostl zájem o pizzu, byla upravena receptura, 

denně je podáváno až 180 ks, 
ředitel SKM - informoval  o přípravě hlasovacího systému v menze -  rychlé 
anonymní hlasovací zařízení formou ANO – NE, orientované na zákazníka a 
sledovací trendy ve stravování, časem i přesnější sofistikované otázky, 
Mgr. Krákora - dle vyjádření kolegů z fakulty veskrze pozitivní zkušenosti, 
spokojenost s jídlem, ochota personálu. Připomínky pouze k nedostatečnému 
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odvětrání jídelen - problém by měl být vyřešen v rámci rekonstrukce menzy 
v příštím roce, 
prof. Opatrný se dotázal, zda na plánovaných 20 mil. Kč, spojených 
s rekonstrukcí menzy, bude požadována půjčka od univerzity, jak bylo dříve 
avizováno, 
ředitel SKM -  ano, financování rekonstrukce bude dle dohody s kvestorem 
řešeno půjčkou od UP, kterou budou SKM následně splácet. Zároveň nelze 
v současné době cenu stanovit přesně, upřesňuje se plán rekonstrukce, která by 
měla být zahájena v květnu 2016 a dokončena před zahájením akademického 
roku, jakmile bude zpracován finální stavební projekt a projekt technologické 
části, včetně zahrnutí možnosti stavební přípravy pro zajištění technologií 
v budoucnu, bude stanoven rozpočet, 
Ing. Poláček – v rámci vysoutěžení akce může dojít ke snížení plánovaných 
finančních prostředků, 
ředitel SKM  
• informoval o jednání s tiskovou mluvčí UP a vedoucí Konferenčního servisu  

UP na téma zvýraznění PR kolejí a menz ve vztahu k UP i veřejnosti, více 
informací pro zákazníky, online informace např. o akcích „Italská kuchyně“ 
apod., slíbil vzít si „za své“ zlepšení spolupráce a komunikace. Zároveň 
poprosil o spolupráci a sdělování připomínek, které jsou konkrétní a adresné, 
jinak je nelze řešit, 

• dále seznámil členy komise se změnou nájemce restaurace Doga, došlo          
k ukončení výpovědí pro neplnění podmínek smlouvy (neplacení), 
překlenovací smlouva trvá do 31. 10. 2015 a vysoutěžení nového nájemce, 
kde budou narovnány ceny nájemného, energie podle skutečných odběrů – 
byly zabudovány měřiče vody a elektřiny. Nový nájemce provede opravu 
sociálního zařízení.  Pro předání se plánuje třídenní odstávka, 

Mgr. Pavlík požádal o zaslání vítězné nabídky na provozování Dogy členům 
komise - ředitel SKM zabezpečí, 
ředitel SKM – obchodní název Doga je majetkem pana Gavora, studentská 
restaurace by tím pádem neměla název Doga oficiálně používat. Název 
EXCELENT URBAN PUB (franchisa pivovaru Plzeňský Prazdroj) je 
samozřejmě k dispozici. 

 
 
 

4)  Různé 
 
Mgr. Pavlík  

• se dotázal, zda bylo dokončeno Wi-Fi připojení na dalších kolejích a jaký je 
ohlas u studentů. Ředitel SKM  - bezdrátové připojení bylo vybudováno na VŠ 
kolejích J. L. Fischera, zkušenosti studentů projedná na zítřejším zasedání KR, 

• dotaz, který ze dvou uplatněných principů zasíťování kolejí bude pro 
pokračování zasíťování použitelnější -  
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ředitel SKM - o dvou principech neví (zjistí), nicméně jelikož byla na 
zasíťování první koleje vysoutěžena cena 660 tisíc (namísto předpokládaných 
2 milionů), nebylo by ekonomické zkoušet jinde další - dražší technologii, 

• zajímal se o ekonomické ukazatele začátku akademického roku ve srovnání se 
stejným obdobím v loňském roce, 

ředitel SKM - ekonomické výsledky ještě nejsou k dispozici (účetní závěrka) - počty 
jídel jsou srovnatelné, ubytování má vyšší procento obsazenosti (93%) ve srovnání 
s loňským rokem, došlo ale i ke změně skladby lůžkových pokojů a byla navýšena 
hostinská kapacita o 64 lůžek (32 2lůžkových pokojů), o ubytování tohoto typu je 
stále větší zájem, zejména pro univerzitní akce - výměnné pobyty, konference, 
semináře, krátkodobé ubytování studentů a volná kapacita je nabízena i pro veřejnost 
– Booking.com, 
prof. Opatrný  

• požádal pana ředitele o zpracování statistiky porovnání ukazatelů -  podíl 
počtu porcí jídel  x  počet studentů, vzhledem k ostatním VVŠ podle údajů          
MŠMT, jako informaci pro jednání Akademického senátu UP,  

• dále se zajímal o možnosti většího využití stravovacích služeb menzy 
v prostorách univerzity, 

ředitel SKM - uvedl, že oslovil vedení PřF UP ve věci možnosti zřízení bufetu na 
děkanátu fakulty, ale prostor bufetu byl již vysoutěžen a vybrán nový nájemce, 
vedoucí menzy -  informovala, že menza zajišťuje catering – pohoštění na mnoha 
společenských akcích univerzity, zasedáních, konferencích a akcích pořádaných 
rektorátem i fakultami UP. 

 
 

Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně 
plánován na 14. 12. 2015 ve 13,00 hodin v salonku menzy na koleji Šmeralova, 
přesný termín bude s dostatečným předstihem oznámen předsedou komise 
elektronickou poštou. 
 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast, zasedání kontrolní komise 
bylo ukončeno ve 14,45 hod. 
 
 
 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 19. 10. 2015 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v.r. 
          předseda komise 
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