
 

    Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 17. 2. 2016  
 
 

 
Přítomni:  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D, Mgr. Petr 

Pavlík, Ing. Miroslav Poláček,  Dagmar Pochylá,  Ing. Ivo Jakubík,  
Jana Trundová 

 
Omluveni: Petr Schneider, Anna Vodrážková 
 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP, Josef Kaštil, místopředseda AS 
 
 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. ve 
snídaňové jídelně SKM UP na VŠ koleji G. Svobody. 

  

 

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 ekonomických výsledcích 

5. Různé  

 

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

plánovaného programu. 

 

 

2)  Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 

 

Vedoucí menzy D. Pochylá informovala komisi, že v menze je kladen velký důraz na 

dodržování právních předpisů ve všech provozech zejména na dodržování  

http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/19419/
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hygienických pravidel a systém kritických bodů (HACCP), v období od posledního 

zasedání kontrolní komise nebyla v menze žádná kontrola státního dozoru. 

. 

3)   Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 

Vedoucí menzy konstatovala, že připomínky a podněty ze strany strávníků nebyly 

v posledním období řešeny, dále uvedla: 

 zaznamenána byla pochvala předsedy AS na zajištění cateringu na rektorátě 

UP při zasedání valné hromady Asociace poskytovatelů služeb studentům se 

specifickými potřebami na VŠ, 

 pro strávníky v menze budou v následujících týdnech připravovány jídla 

bulharské, italské a mexické kuchyně, 

 nově otevřená snídaňová jídelna – menza připravuje snídaně pro hotelové 

hosty i studenty v jídelně na VŠK G. Svobody, prozatím je nabídka ve 

čtyřech variantách, v pracovní dny od 7,00 – 9,00 hodin,  

 ředitel SKM vyjádřil pochvalu z Právnické fakulty UP za cateringové služby 

pro cca 300 účastníků inaugurace děkanky PF UP. 

 

 

 

4)  Informace ředitele SKM UP o  ekonomických výsledcích 

 

ředitel SKM  

 informoval o ekonomických výsledcích SKM UP za rok 2015, HV je celkem 

12,9 mil. Kč (K 16,4 mil. Kč, M - 3,5 mil. Kč). Podrobné výsledky 

hospodaření budou zveřejněny ve Výroční zprávě UP za rok 2015. Ztráta 

menz 3,5 mil. Kč souvisí s výší dotací, bude dále analyzována.  

Finanční prostředky budou rozděleny do fondů, zejména do FRIM  (FRIM 

k 31. 12. 2015 činí 10 140 tis. Kč.), na investiční akce, především na 

připravovanou rekonstrukci menzy (cca 20 – 30 mil. Kč.). Finální projekt je 

v současné době ve fázi přípravy, konkurenční projekt zahrnuje změny, které 

jdou vstříc technologiím, (dosud technologie navrhoval jeden dodavatel). 

Jedná se o investici do budoucna, s cílem vybudovat optimální, moderní 

stravovací provoz na dalších dvacet let. Jednotlivé kroky jsou konzultovány 

s kvestorem a odd. RaV RUP, zásadní změny i s panem rektorem. 

 

  Prof. Opatrný  

 dotázal se, jak tuto změnu pocítí zákazníci – ředitel SKM: od změny 

očekáváme, že přinese větší komfort pro zákazníka, budou odstraněny 

současné nerovnoměrnosti ve výdeji - dvě schodiště, větší plynulost provozu,   

snazší orientace, 
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5) Různé 

 

Prof. Opatrný  

 vznesl dotaz, na základě upozornění zaměstnanců v Holici, na vyšší ceny 

jídel pro zaměstnance, ve srovnání s cenami pro cizí strávníky - 

 

  ředitel SKM  

 otázka nerovných cen mezi cizími strávníky a zaměstnanci vznikla za 

minulého vedení a byla z velké části narovnána v roce 2014, kdy se skokově 

zdražila cena skládaných jídel pro cizí strávníky, což současně přineslo odliv 

těchto strávníků z okolních firem. Stále však zůstává rozdíl, a aby bylo 

možné přistoupit ke zdražení, či zlevnění ceny, je třeba komplexní analýzy 

cenotvorby jídel. Současný ceník je příliš komplikovaný a neprůhledný, proto 

nás čeká přehodnocení a nastavení nové, transparentní cenotvorby, 

 dále ocenil velmi korektní spolupráci s vedením PřF, proběhla dvě jednání, 

v rámci celoplošné rekonstrukce budovy fakulty vznikne nová venkovní část 

samoobslužné restaurace, ta přinese  rozšíření kapacity v létě a současně 

zamezení slunečního svitu, následně se pak bude řešit otázka klimatizace, 

 studenti ve výdejně Křížkovského – pro dobití kreditu musí do hlavní 

menzy, řešení je vybudování kasy Kredit, které je stavebně problematické, 

nesouhlas odboru památkové péče. Ředitel prověří znovu situaci a bude se 

věnovat dále možnostem platby platební kartou a přímého dobití on-line, 

 po konzultaci s vedoucí menzy proběhne v březnu/dubnu 2016 marketingová 

akce ve výdejně RUP „vaříme S“, poprvé s prorektorem Kučerou, 

 informoval o jednání a nabídce nové smlouvy s firmou Sodexo Pass ČR, 

nebude prozatím akceptována, je jednostranně výhodná pro firmu Sodexo 

Pass ČR. Ředitel SKM z ekonomických důvodů (firmě Sodexo Pass ČR 

odvádíme 5,5% ze všech od nich odebraných, tedy i vrácených, stravenek) 

preferuje jejich zrušení, podporuje stravování ve vlastních zařízeních. Tento 

návrh chce předložit AS UP. 

 

 

Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno 

ve 14,30 hod. 

 

 

Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně 

plánován na úterý 24. 5. 2016, ve 14,00 hod., přesný termín bude oznámen 

elektronickou poštou. 

 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 17. 2. 2016 
 

 

      Ing. Miroslav Poláček v.r. 

          předseda komise 


