
 

  Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 14. 12. 2015  
 
 

 
Přítomni:  Mgr. Petr Pavlík, Ing. Miroslav Poláček,  Dagmar Pochylá, Petr 

Schneider, Ing. Ivo Jakubík, Anna Vodrážková, Jana Trundová 
 
Omluveni: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D 
 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP, Josef Kaštil, místopředseda AS 
 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. 
v salonku menzy SKM UP na koleji Šmeralova. 

 

  

Program: 

 
1. Zahájení 

2. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 
3. Připomínky a podněty ze strany strávníků 

4. Informace ředitele SKM UP o  průběžných ekonomických výsledcích 

5. Různé  

 

 

 

1)   Zahájení 
        
Předseda komise Ing. Poláček přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání podle 

plánovaného programu. 

 

 

 

 

 

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

 v období od posledního zasedání kontrolní komise byla na SKM UP 

zaznamenána jedna kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

v Olomouci, a to v bufetu VŠ koleje Šmeralova 6. Kontrola byla zaměřena na 

dodržování povinnosti při uvádění potravin na trh – kontrola jakosti, 

bezpečnosti, použitelnosti, trvanlivosti, označování, skladování zboží a 

dodržování hygienických požadavků. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 

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 ochotu 

personálu a velká spokojenosti se zajištěním akcí pro FTK a odd. pro vědu a 

výzkum RUP.  

 

 

4)  Informace ředitele SKM UP o  průběžných ekonomických výsledcích 

 

ředitel SKM  

 ekonomické výsledky předloží až po ukončení účetní závěrky za celé roční 

období. Data budou odeslána mailem všem členům komise k projednání na 

příštím zasedání SK, 

 menza Neředín – zvýšila se kapacita, budou dokoupeny stoly a židle, 

 menza Holice – připomínky k cenám pro cizí strávníky ve vztahu k cenám 

pro zaměstnance – bude řešena cenotvorba a její koncepce celkově, 

 informoval o problému diskusí na Facebooku, které nejsou adresné a je proto 

problematické na ně reagovat, vyzvedl důležitost pro-zákaznického přístupu 

zaměstnanců ve vztahu ke všem zákazníkům (zaměstnanci, studenti, ostatní).  

 

5) Různé 

 

  Mgr. Pavlík  

 pitná voda v menze je cítit chlorem – bude projednána možnost řešení, 

 

Ing. Poláček – dotázal se na rekonstrukci menzy – ředitel SKM informoval, že 

v současné době je v procesu navrhování, zpracovává se konkurenční návrh proti 

zpracovanému projektu, kde dochází ke změnám v technologii a ve výdejní části 

menzy, cílem je dosáhnout nejlepšího návrhu, který zohledňuje potřeby našeho 
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provozu, objemy v návaznosti na používané stravovací normy, v souladu se 

současnými trendy v gastronomii. 

 

 

J. Kaštil 

 problém s obrazovkami v menze Neředín –  ředitel SKM - je vyřešeno, 

 požadavek na menší šálky na kávu v bufetu Neředín – vedoucí menzy již 

zajistila, 

 zdražení při zavedení skládaných jídel v Neředíně proti dřívějším minutkám 

- p. Pochylá – může být způsobeno skutečnou cenou příloh u skládaných 

jídel a průměrnou cenou příloh u minutek, řešením by byl bezlimitní systém, 

který nebyl v minulém senátu schválen, Otázce se budeme i nadále věnovat 

ve větším detailu 

J. Kaštil – navrhuje znovu podat do AS návrh na bezlimitní systém stravování, 

 

ředitel SKM UP – naší snahou je zavedení nového nákupního systému, nakupování 

formou aukce, kdy dojde k reálnému zlevnění nakupovaných surovin, v současné 

době se řeší podmínky výběrového řízení s odd. VZ RUP, pokud se nezvládne 

časově mezi semestry, pak bude realizován v létě. 

 

Mgr. Pavlík – nový nákupní systém je dobrý argument pro bezlimitní systém,  

garance ceny,  úspory cen 5 – 10%. 

 

 

 

Předseda komise popřál všem pěkné vánoční svátky a poděkoval za účast, zasedání 

kontrolní komise bylo ukončeno ve 14,15 hod. 

 

Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně 

plánován v týdnu od 8. – 12. 2. 2016, ve 13,00 hod., přesný termín bude 

s dostatečným předstihem oznámen předsedou komise elektronickou poštou. 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 14. 12. 2015 
 

 

 

 

      Ing. Miroslav Poláček   

          předseda komise 


